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… and Shakespeare teach 
the world to talk. 
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TON AHLERS ELEKTRONIKA 
Aalsmeerderdijk 349, 1436 BH Rijsenhout - 
Holland, telefoon 02977-2 8611 (4 lijnen), 
telex 15181 tonel nl. (vlak bij Airport 
Schiphol). Verkoopadres Zuid-Nederland: 
v. Heinsberglaan 37, 6301 VH Valkenburg (Li) 
telefoon 04406 -1 36 66. 



Maandblad voor communicatie- 
amateurs, kortegolf luisteraars en 
zendamateurs, tevens het officiële 
orgaan van de Nederlandse Com- 
municatie Federatie. 

Producent en uitgever: Organisatie- en Pro- 

duktiebureau “BREAK-BREAK'', Postbus 76, 
2170 AB Sassenheim. 

Heruitgever: Nederlandse Communicatie Fede- 

ratie, Postbus 148, 2170 AC Sassenheim. 

Abonnementenadministratie, informatie 

over advertenties en wederverkoop: Produc- 

tiebureau: Break-Break.Tel. 02522 - 15638/ 15639 

Adres: v/d Bergh van Heemstedeweg 7 

2215 RK Voorhout 

Redactie: Julianalaan 21, 2421 CV Nieuwkoop. 

tel. 01725-3580/1953 

Hoofdredactie: Willem Bos. 

Eindredactie: Jaap Zwart. 

Medewerkers: Lenie Zwart, Bob Grevenstuk, 

Anneke v/d Voorn, Ivonne Sengers, Nellie Ba- 
der. U.S.A: Reinout van Wagtendonk. België: 

Josse Janssens. 

Fotografie: Willy Sibbald, Jaap Zwart, Studio 

Looy Aalsmeer. 

Illustraties: Pieter Breda. 

Techn. adv: Stratis Karamanolis, Duitsland. 

Adv.afd.: tel. 01725 - 9308 

Normaal abonnement: Jaarabonnement Ne- 

derland - H.fl. 42,50. 
Bij een abonnement dat in de loop van het jaar 

wordt aangegaan, worden de reeds verschenen 

nummers in dat jaar nagezonden. 

Abonnementen worden aan het eind van ieder 

kalenderjaar automatisch verlengd, tenzij uiterlijk 

30 november schriftelijk bericht van opzegging 
is ontvangen. Betaling abonnementsgeld uitslui- 

tend d.m.v. de toegezonden acceptgirokaart. 
Adreswijzigingen 3 weken van te voren opgeven 

met vermelding van het oude en nieuwe adres 

en het abonneenummer dat is vermeld op de 

adreswikkel van dit blad. Bij correspondentie 
met Break-Break altijd het abonneenummer en 

postcode vermelden. 

Gekoppeld abonnement: Toezending van 

Break-Break is inbegrepen in het lidmaatschap 

van de Nederlandse Communicatie Federatie. 

Lidmaatschapsgeld: - H.fl. 48, — per jaar. 

(1980) Inlichtingen NCF Lidmaatschap: Postbus 
148, 2170 AC Sassenheim. 

België: Jaarabonnement B.frs. 680, — 
NCF Lidmaatschap B.frs. 768, — 
storten op Gen. Bankmaatschappij Brussel. Rek. 

210-0731180-46 t.n.v. Ned. Comm. Federatie 

postgiro v/d bank: CCP 261 Brussel. 

Overige landen: op aanvraag. 

Losse nummers: Break-Break is ook verkrijg- 

baar bij boek- en tijdschriftenhandelaren, sta- 

tionkiosken en handelaren in communicatie- en 

electronica-apparatuur. 

Verkoopprijs: losse nummers Hfl. 4,25 (incl. 4% 

BTW). 

Verschijning: Een jaargang is 12 tijdschriften, 

waarbij het juli- en augustusnummer is gecombi- 

neerd tot één dubbeldikke uitgave. 

Rechten: Niets uit deze uitgave mag op eniger- 

lei wijze worden gereproduceerd, overgenomen, 

of op andere wijze worden gebruikt, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

uitgeefster. De in Break-Break opgenomen 

bouwbeschrijvingen en schema's zijn uitsluitend 
bestemd voor huishoudelijk gebruik (octrooi- 
wet). 
Toepassing geschiedt buiten verantwoordelijk- 

heid van de uitgeefster. 
De uitgeefster is niet verplicht ongevraagd inge- 

zonden bijdragen die zij niet voor publicatie aan- 

vaard, terug te zenden. 
Niet-redactionele artikelen behoeven niet altijd 

met de mening van de uitgeefster overeen te 

stemmen. 

Lid NOTU: (Ned. Org. van Tijdschrift. Uitge- 
vers. 

Druk: NDB Leiden. 

Distributie Nederland 

BETAPRESS B.V. 

Burg. Krollaan 14, Gilze. 
tel. 01615-2851. 

Distributie België 
Persagentschap Vervoer en Distributie N.V. 

Klein Eilandstr. 1. 1070 Brussel. 

tel. 02-5240130. 

INTRO 
Toen wij in november 1979 in een perscom- 
municé voorspelden dat er eind 1980 zo'n 

200.000 communicatie-amateurs zouden 
zijn, haalde men glimlachend de schouders 
op. Toen we echter ook nog zeiden dat de 
vrijgave van de 27 MHz band voor Algeme- 
ne radio communicatie ingrijpende gevol- 
gen zou hebben voor de Nederlandse sa- 
menleving, werden we vierkant uitgelachen. 
Op het moment dat deze regels geschre- 
ven worden, is de MARC regeling precies 
twee maanden in werking. Zelfs na zo'n kor- 
te tijd begint het er toch al op te lijken, dat 
onze voorspellingen bewaarheid worden. 
De Radio Controle Dienst had op 10 mei al 
meer dan 90.000 machtigingsaanvragen 
binnen! Tegen de tijd dat u dit blad in han- 
den krijgt, zullen dat er meer dan 100.000 
zijn, en dat drie maanden na de vrijgave... 
Ook in Groningen had men zo’n enorme 
toeloop niet verwacht en men heeft zijn 
handen vol om niet te ver achter te raken 
met het verstrekken van de machtigingen. 
Daarnaast zijn de ambtenaren van RCD en 
overheid keihard voor ons bezig inzake het 
testen van apparatuur, voorlichting, bespre- 
kingen met andere administraties etc. Al 
diegenen die voor onze hobby bezig zijn, 
krijgen vanaf deze plaats onze complimen- 

ten!! 
Ziet het er naar uit dat we gelijk gaan krij- 
gen voor wat betreft het aantal communi- 
catie-amateurs, de invloed van de CB op de 
maatschappij is al duidelijk herkenbaar. 
Het meest duidelijk vindt men dat terug in 
het verenigingsleven. Er worden op dit mo- 
ment zo'n vier, vijf verenigingen per dag (!) - 
opgericht in Nederland, als we tenminste 
afgaan op de tientallen info-paketten die 
we elke dag versturen en het aantal meldin- 
gen dat we terugkrijgen. In al die clubs 
komt het verenigingsleven weer op gang. Er 
worden meetings en dansavonden gehou- 
den, vossejachten georganiseerd enz. Er 
zijn zelfs al clubs met commissies voor be- 
jaardenhulp, antennediensten voor gehan- 

IN DIT NUMMER: 

Boekbespreking... 
Voor u gelezen .….………. 
Nieuws van de NCF. 
De dikste 27 mc'er..... 

Boekenservice ........ 

Ledenservice.......... 

Test Stabo SM 1100/NL 
Uitslag prijsvraag...... 

Alles over antennes....... 

Trucker van de maand .... 

A tj En 

dicapten, jeugdzorg, noem maar op. Dit 
soort dingen kunnen we alleen maar van 
harte toejuichen, want dat is één van de ge- 
heimen van de CB: de mensen komen weer 
dichter tot elkaar! 
Naast het schrijven van dit blad (dat inmid- 
dels al een oplage heeft van 60.000 exem- 
plaren!) worden we dagelijks overspoeld 
met honderden brieven, telefoontjes, ver- 
zoeken om informatie, bestellingen voor de 
ledenservice, vragen enz. U zult begrijpen 
dat we hier onze handen vol aan hebben, 
en we hebben dan ook wat administratieve 
vereenvoudigingen moeten doorvoeren om 
te zorgen dat u niet al te lang behoeft te 
wachten op antwoord op uw brief of uw be- 
stelling. 
Overigens hebben die vereenvoudigingen 
voor u weinig consequenties. Ze betreffen 
hoofdzakelijk een vereenvoudiging van de 
betalingswijze, en daardoor kunnen we u 
nog beter en nog sneller van dienst zijn. 

N.C.F. voorzitter 

De wondere wereld van de radio. 

De Postbus .................... 

Zoeklleht B … runes 
Nieuws van handel en industrie. . 

Dia reddingsboot op de omslag: Cees v.d. Meulen 



PRESIDENT KP 44 
FM-Zendontvanger - KP 44 GOENGEEr: 

Algemene gegevens : 
Kanalen 22. 
Frequentiebereik : 26:965 - 27.225 MHz. 
Halfgeleiders : 20 transistoren, 1 FET, 

18 diodes en 4 IC's. 
Kristaloscillator : 1. 
Mikrofoon : 600 ohm, dynamisch. 
Luidspreker : 8/16 ohm, 3 W. 
Antenneplug : tb.v. PL 259. 
Mikrofoonplug : 4 polig. 
Exteme/ P.A. plug : 3,5 mm Q. 
Voedingsplug : 3 polig-plat. 
Regelorganen : kanaalschakelaar, 

volumeregelaar met 
aan/uit schakelaar, squelch- 
bi int mikrofoonversterking, 
schakelaar CB/PA en toon- 
regelingsschakelaar. Overige specificaties : P.T.T. MARC-normen 

Meetinstrument HÉ uitgangsvermogen, Adviesprijs jn 
ontvangstsignaalsterkte 
en zendindicator. Importeur: Koppermann Nederland B.V., 

Kanaaluitlezing : LED rood. afd. Electronica-MARC/CB. 
Schaalverlichting : S-meter. Wierdensestraat 49, Postbus 246, 
Afmetingen :LxBxH=217 x 160 x 55 7600 AE Almelo, Tel. 05490 - 20355, 16867. 

ke Telex: 44781. Accessoires : DC voedingssnoer met 
zekering, mikrofoon en EER 
mikrofoonhaak. EN 
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KOPPERMANN #1 zero. NEDERLAND BV 

Fluke’s DMM famili vestzak e is ontworpen voor vele verschillende 
toepassingen, maar het meest belangrijke 
is, dat elk model werd ontworpen om te 
OVERLEVEN. 

Hun stootvaste vuurvertragende 
behuizing is bestand tegen barre 
omstandigheden, terwijl een intern 
robuust ontwerp ervoor zorgt, dat het 
instrument een val op de grond overleeft. 

De ingangen zijn zeer goed beveiligd 
tegen overbelastingen. 

De bewezen levensduur (MTBF) is meer 

dan 100.000 uur, hetgeen overeenkomt 
met ca. 35 jaar bij een gebruik van 8 uur 
per dag. 

Zal Uw huidige DMM overleven? 

Zo niet, neem dan Uw eerstvolgende 
DMM van 

FLUKE 

Nummer 1 in Digitale Multimeters en nog 
steeds MARKTLEIDER 

Fluke (Nederland) B.V. 
Zonnebaan 39 3606 CH 

Postbus 225, 3600 AE Maarssen 

Telefoon: 030-4365 14. Telex: 47128 

Dealerlijst op aanvraag verkrijgbaar. 



Speakerphone. 
Telefoon met ingebouwde 
versterker. U heeft beide 
handen nu vrij, bezit over een 
geheugen welke het laatst ge- 
draaide 
telefoon- 
nummer 
herhaalt … 

VOORDEELWINKEL IN ELEKTRONIKA 

STUNTAANBIEDING 
en schakelaar voor inge- 
bouwde antenne 

Matcher (M ). 

Puma 1000 visoen > Handige 
singlebox, nooit geen rond - 

PL 259-6 mm slingerende platen 3.50 
scanner gevuld met PL 259-9 mm rec 
16 x-tallen naar vrije keuze. PL 258 Autoradio Sankyo 

E + cassetterecorder (stereo), 
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RAMA 10+10 scanner CB+radio (instelbaar 1:1) 49, huit en Ì__w golf balkonantenne 
10 kan. VHF in de lage 4 139. 
frequentie en 10 kan. VHF in Roger peep en; r DP 27 X HMP 5-8 golf 

de hoge frequentie 219. | met relais, gemakkelijk zelf at li balkonantenne 

GPA 4 monteren 35. lt a (boomerang) 89. 
antenne (3 radialen) 49.- | Digitale S-meter CB mobiel montageslede. DPA 27 L Deze 
Discone (vossemeter) 15- | Nu kunt u in één handbewe- … antenne is speciaal 
antenne 19.- ij Matcher | ging uw kostbare zender en 
Discone PR B. antenne meenemen vanuit uw auto of & ontworpen voor 

antenne (Ö radialen) 129. MNN CRN: altijd: | boot naar huis. 29.95 raam,- muur of balkon- 
Bij aankoop van scanner 
plus antenne 5 xtallen Td 

GRATIS Kete 
/ 

BEA montage. Frequentie 
DIVERSEN À 45 bereik: 27Mhz 

Ramaphone EE 

draadloze telefoon #Ìí me K 27 HMP CB 
volledig draagbare 

met geheugen voor 8 universeel antenne 49.- 

Hi-Gain 2795 

AM)SSB)FM) 120 kan. 598.- 

Stalker 4 
AM 40 kanalen,5 watt 169. het vas 43 DV 27 ied ern 

[AANBIEDING | aaa PES nnn 
en Zo S ae ld ee 
max.5 amp. 13,8 volt 69. #5 ì 

Thunderbird kh in 35. 
120 kan. AM-FM, roger Shakespeare k 

pe 5 

eep. 379. De adt 
De a AM 40 kanalen er nummer, 

CB APPARATUUR digitale uitlezing in mic. + RF zakformaat, incl. 
gain 149. riemclip, inc. oplaadbare 

“Double Trucker” 
$ inclusief klemmen 98. 
DV 27 USA antenne 

RNN NN 

Voorversterkte batterijen. Voor uitgaande en voor kofferdekselbevestiging 
en en 49.4 z binnenkomende NU òf NOOIT 24.95 

Voeding | 4 gesprekken. Hi-Gain CB motorantenne 
2,5-4 amp. ROO Á Kh ó voor CB en AM-FM autoradio, 

13,8 volt 69. Bema 2 Elektronika incl. schakelaar en 
SWR meter ea s ij nderdelen kunnen uit bedrading. 1e 

marc Dt ae ma | zer been U kunt ons vinden in: 
geschikt CO sn a lEliaal Amsterdam (Slotervaart) 

1 Stel WT's De Me Comeniusstraat 281, tel. 1567 84 (020) 
8 transistors 69.- | the Defender (winkel en postorders) 

TS-1 van Shakespeare SWR Equalizer booster Amsterdam 
combimeter met: voor autoradio, Adm.de Ruyterweg 49, 
SWR meter, Power output, 2x40 watt 149 | tel.164509 (020) 
Modulatiemeter, schakelaar FBI hoorn 4g- | Amsterdam 
voor 2 verschillende antennes de Clerqstraat 14-16,tel.837979 (020) 

Eddy's Electro Shop 
Postorders alléén d.m.v. toezending betaalcheque, eurocheque of betaalkaart vermeerderd met f 15. verzendkosten. Verzending Amsterdam 
binnen 24 uur. Bankgiro of Postgiro mag ook, levering binnen 24 uur na bijschrijving. Denkt u om de f 15.- verzendkosten. Rozengracht 26,tel.231966 (020) 

Altron BV 
Geldermalsen 
Geldersestraat 16, tel. 39 96 (03455) 
(Voorheen Kemo Electric) 

030680 



CB apparatuur 
o.a. SKYLAB 

Frequency = 26-30 MHz * Major 
Max. power capacity = 800 Watt * Skyline 
Galn = 7 dB as regards Isotropic radial * Hycom 
Wind resistance = 120 Km/h 

NG antennetechniek BV 
GROOTSTE speciaalzaak in de regio 

CB 27 MC MARC 

avant aam 
Accessoires voor CB 
Bezoekt U onze showroom c. q. afhaalcentrum en overtuigt 

U van onze capaciteiten ats leverancier. 
Ots leveringsprogramma bestaat uit MARC - CB apparatuur 

incl. toebehoren , 

Let op: 
levering uitsluitend 
aan de detailhandel 
tegen zeer scherpe prijzen ! 

GROOTHANDEL IN MATERIALEN TEN BEHOEVE VAN RADIO- EN TV. ONTVANGST 

8311 PK ESPEL, Pilotenweg 29-1. Noordoostpolder, Telefoon 05278-1208 

Prijs: Midland 77 Technische gegevens MIDLAND 77-FM-005 
Algemeen: 

Werkspanning: 13,2 V. Gelijkspanning. Frequentiestabiliteit: ong. 1 Kc. 
f 449 en Temperatuurbereik: —10 tot + 55 c. Frequentiesamenstelling: PLL syn- 

dd thesizer. Modulatiesysteem: F3 

Ontvanger: 
Gevoeligheid: 1 uV. voor 30 db S/N. 0,3 uV. voor 12 db kKS/N. Nevenka- 
naalonderdrukking: 60 db. Stooronderdrukking: 60 db. Spiegelonderdruk- 
kimg: 100 db. Audiovermogen: 3 Watt bij 10% Dn. 

Zender: 

H.F. Vermogen: 500 m. watt. Uitgestraalde stoorfrequenties: gunstiger 
Ten dan 81 db. Frequentiezwaai bij 1250 Hz, 20 mV. audio, 1,5 Khz. PTT Goed- 

Prijs: Wipe 5050 gekeurd onder nummer: AC 05-270-8008-A 

f 379, — 

BOMBEECK V ESI ANTENNES 
MARC 

ë Hoogstraat 90 - Eindhoven - Telefoon 040-441834 
binnenkort leverbaar: ONBETWIST DE ANTENNESPECIALIST 
WIPE 5050, 22 kanalen FM, „ 27 MHz tranciever.-PTT Sigma IV Avanti uit voorraad leverbaar! 

, vraag ernaar bij uw handelaar! 
goedgekeurd. 



VERENIGINGEN 
EN 
HANDELAREN 
OPGELET! 

Uit voorraad leverbaar PTT - MARC apparatuur 

tegen zeer lage prijzen waaronder: 

AMROH - CUNA - HYCOM - MAJOR - SKYLINE 

Alle accessoires uit voorraad leverbaar. 

Zeer interessante prijzen! 

AQUA NAUTA 
COMMUNICATIE 
van Humboldtstraat 6 

3514 GP Utrecht 

telf. 0030-719168 

Geopend van 10.00 - 18.00 óók Zaterdag. 
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1 Stabo BETA/NL Portofoon 
Portofoon in zakformaat voor de 
kanalen 5 en 14 - Door spaar- 
schakeling slechts 5 mA stroom- 
verbruik in de funktie “stand-by.” 

2 Stabo XF 2200 Basisstation 
Basisstation voor 22 kanalen. PLL 
techniek - Digitale LED-kanaal- 
aanduiding - Delta-tune; schakelaar 
voor reduktie van de gevoeligheid; 
regelbare ruisonderdrukking; toon- 
schakelaar - Signaalsterkte-meter - 
Aansluiting voor hoofdtelefoon en 
externe luidspreker. 

3 Stabo XM 2200 Mobilofoon 
Mobilofoon voor 22 kanalen. PLL 
techniek - Digitale LED-kanaal- 
aanduiding. regelbare HF-voor- 
versterking en ruisonderdrukking; 
dim- en toonschakelaar; signaal- 
sterkte-meter. 

dealer! 

4 Stabo SM 2100/NL Mobilofoon 
Luxe semi-professionele veiligheids-mobilofoon voor 
22 kanalen. PLL-techniek; mikro-elektronika - Kanaal- 
keuze en kanaalaanduiding op de mikrofoon - Uitgerust 
met scanner voor vrije of bezette kanalen en 3-toon 
selektief oproepsysteem - Regelbare ruisonder- 
drukking; roger-beep - Signaalsterkte-meting d.m v. 
Er Aansluiting voor combibox - Zacht veiligheids- 
ront. 

STABO-ZENDONTVANGERS 
BETER & KOMPLETER OP DE 11-METER 

Voor de lezers(essen) van Break-Break zijn 
kwaliteit en keuze belangrijke voorwaarden 
bij de aankoop van een zendontvanger. 
Dan is Stabo het merk, dat u beide biedt, 
want u kunt kiezen uit 6 apparaten en de 
kwaliteit van onze apparatuur wordt 
gegarandeerd. Ga eens kijken bij uw Stabo- 

Vraag de uitgebreide folder bij 
uw Stabo-dealer. Is er nog 
geen Stabo-dealer bij u in 

de buurt? 
Bel of schrijf dan even naar 

MARC/80, afd. klantenservice, 
postbus 20, Zaandam, 

tel. 075-123348. 

menne 

ptt 
marc 

TE 

hed 

5 Stabo SH 6100/NL Portofoon 
Luxe semi-professionele 22 kanalen portofoon met 
maximaal toegelaten uitgestraald vermogen en uiterst 
gevoelige ontvanger. PLL-techniek - Zuinige digitale 
LCD-kanaalaanduiding - Uitgerust met oproeptoon en 
roger-beep. 

6 Stabo SM 1100/NL Mobilofoon 
Zéér kompakte 22 kanalen veiligheids-mobilofoon - 
PLL-techniek. Kanaalkeuze en kanaalaanduiding op de 
mikrofoon - Regelbare ruisonderdrukking; roger-beep 
- Signaalsterkte-meting d.mv. LED's - Aansluiting voor 
combibox (extra luidspreker/S-meter ) - Zacht veilig- 
heids-front. 

sf arbre 



GLOEDNIEUWE 
CURSUSSEN 
VOOR HOBBY 
EN BEROEP 

elke cursus bestaat uit b delen 

thuis studeren voor een lage 
prijs met hoge kwaliteit 

BASIS ELEKTRONICA 
Bouwelementen 

Basisschakelingen 

Trillingskringen en filterelementen 

Halfgeleiders 

Elektronenbuizen/voedings- 

schakelingen 

RADIO EN GELUID 

Elektro-akoestiek 

Laagfrequent-versterkers 

Oscillatoren-ontvangst- 

techniek 
FM-radio-antennes 

FM-radio-ontvangers 

TELEVISIE TECHNIEK 

Grondbeginselen der T.V.-techniek 

T.V.-opname-apparatuur 

T.V.-schakelingen; deflectie 

Grondbeginselen K.T.V., 

kleurenleer 

K.T.V.-uitzending; PAL-systeem 

Vraag onze gratis studiegids 

0100-269712, of stuur de bon 

aan antwnr. 217 - 3100 VB Schiedam 

sinds 1949 VERENIGDE LEERGANGEN 
SCHIEDAM 

Woonplaats: .……... Posteede: 

Leverbaar 2 mobiele sets voor 12 V accuvoeding èn een 
basisstation voor gebruik in huis (voeding 220 V lichtnet èn 
12 V accu). Alle madellen kunnen op 22 kanalen zenden en 
ontvangen. Nabij de kanaalkeuze-knop wordt het gekozen 
kanaal met grote oplichtende cijfers aangegeven. Alle madel- 
len zijn voorzien van een meter waarop de signaalsterkte 
(bij ontvangst) of de zendenergie (bij zenden) aangegeven 
wordt. De regelbare “squeich’” maakt een ruisvrije ont- 

vangst mogelijk. 

Adviesprijzen vanaf f. 298, 

AMROH( Een folder sturen wij U graag toe. 

", AMROH B.V. - MUIDEN 
Tel. 02942-1951* - Telex 15171. 



Voor al uw QSL-kaarten 

tegen scherpe prijs 

van f60,— de 500 stuks 
| 

Pand 

LK | 

me 

Papierkwaliteit 200 grams in de kleuren 
wit - geel - blauw - oranje - en groen. 

Kaarten 2 zijdig bedrukt in zwart. y// (SPEEDY - AERIAL 

mmm IN mmm aan 

id 
2 

FIRMA J. HERTOGS 
Kloosterstraat 27 - 4611 MB Bergen op Zoom 

Telefoon 01640 - 3 58 69 

Uw SKIPNAAM kant en klaar uitgestansd uit hoogwaardig 
acrylfolie. Signaal geel, weerbestendig, letterhoogte 32 mm. 

Letters en cijfers geheel compleet met letterafstand op 'n 
uniek overdrachtsysteem. In één handeling op te brengen. 

Voor autoruit-dashboard-boot-caravan-basisstation, enz. 

Zet op uw girokaart in blokletters uw skipnaam of cijfers 
en u ontvangt zo spoedig mogelijk uw overdrachttransfer. 
Prijs per letter of cijfer f. 1,--. Stuur uw girokaart met het 
totaalbedrag naar 

RONEL REKLAME - ZEGVELD 
Willem Alexanderstraat 22 - Postgiro 4403903 

U stuurt ons een mooie tekening of model op 
(liefst zwart wit) 

en U ontvangt na 2 weken de kaarten 
per post onder rembours. 

VAVANTI Antennes 
1. waarschijnlijk de duurste 

2. volledige garantie 

3. langere levensduur 

Koop niet zo maar een antenne, 
want uw dure zend/ontvang appa- 
ratuur is een goede antenne 
waard. 

{ ‘ 

AVANTI is zo’n antenne, gemaakt 
van vliegtuig aluminium of voor 

mobiel roestvrijstaal 17-7ph. In de 

U.S.A. heeft AVANTI een zeer goe- 
de reputatie, en dat wil AVANTI 
ook in Europa hebben. 

De AVANTI is niet alleen voor CB, 
maar ook voor prof. en amateur 
gebruik. 

Nieuw van AVANTI 

is de AV 174 SIGMA IV Basis- 

antenne 6.14 db 

AVANTI, een kostbaar bezit 

turbi 

7 Be 4 

PN jj 
GGL 

$ 
on 

‘Patent Pending 

IMPORTEUR: Ii 
Koop alleen een "AVANTI" met PSENTRY HOLLAND" ELECTRONICS 

een origineel Nederlands TEL.02507-4161 ZANDVOORT 

Garantiebewijs. HALTESTRAAT 32 
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kunnen wij leveren... 

CB- ANTENNES 
CB- STEKKERS + KABEL 
CB- SWR METERS : LUIDSPREKERS 
CB- NETDELEN : MIKROFOONS 
…. aan meer als 3000 

CB-klanten in Europa. 

Weststr. 1, 7103 Schwaigern, Tel. 07138/7401-5091, Telex 0728479 

Verkoop alleen aan de vakhandel. | 

Export in het buitenland via onze afdeling 240 — 

BELGIEN — NEDERLAND — LUXEMBURG — OOSTERRIJK — ZWITSERLAND — ZWEDEN 

HIMMELREICH-electronic GmbH & Co. KG 



ZENDEN EN ONTVANGEN... 
n NIEUWE LUISTERIJKE HOBBY ! 

Met de Atron 
jaat je duidelijk horen 
waarover je praat. 
Atron zend/ontvangapparatuur: grote klasse De Atron CB 307 brengt communicatie- 
voor iedereen die ‘ns wat van zich wil laten mogelijkheden binnen ieders bereik. Draadloos 
horen! Van binnen en van buiten technisch praten wordt een puur plezier… gegevens 

perfect tot in de fijnste finesses. Groot _uitwissselen. Waarschuwen voor files, geen 
bedieningsgemak, fraaie compacte vormgeving, ligplaats meer aan de andere kant van de plas, in 

22 kanalen voor zenden en ontvangen. PTT de auto laten weten waar u bent - waar u heen 
goedgekeurd overeenkomstig de normen van _ gaat. Kortom... met Atron bent u het beste af 
de Machtigingsregeling Algemene Radiocom- _ voor de luisterrijke ether-hobby van de jaren 

municatie (MARC). ledereen die f 35,- tachtig! 

betaalt, mag op de 27 mHz-band uitzenden. 
Technische kennis of moeilijke examens… CB 507 

overbodig; BASISAPPARAAT 
Veel extra's zoals: 

“ hf versterkingsregelaar * SWR meter 
“ Squelch * storingsonderdrukker 

eel“ S-hf-PA niveau meter 
 * klok met wekker. 

wen Craamte en = SIN ARON 
komen en Ik —— AN Vea TRANSCHVER 

eg lem Eel HZ 

nme 

VAT: BEN Kk NG cn) we IRAS Le 1% 
REE el En | dn 

__Plu (vri k vrienden (en vriendinnen D uitde lucht ATRON 

“74 L/ALPHA 
ELECTRONICS 

Singel 167 3112 GN Schiedam. Telefoon 0! 9-269767 
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Haal meer uit de 2/7 MHz band. 

Monteer n Hirschmann antenne. 
Hirschmann heeft de antennes en de apparatuur funktie van de karrosserie wordt overgenomen 

om maximaal te profiteren van de voordelen die de door een aantal schuin omlaag hangende metalen 
nieuwe 27 MHz band biedt: draadloos en direkt staven (= radialen). 
kontakt met iedereen die van de CB-band gebruik | 
maakt. - Moba 116 k raam-antenne 
Hirschmann apparatuur heeft z'n doeltreffendheid - Moba 11 73 30 opbouw-antenne 
in het buitenland, waar de 27 MHz band enorm - Moba 3500 inzinkbare antenne handbediend 
populair is, glashelder bewezen. En geeft u de keus 
uit een kompleet programma kwaliteits-antennes: 
raam-, dak-, opbouw-, inzinkbare en automatische Alleenverkoop voor de autobranche: 
antennes die zich gemakkelijk laten monteren en u Technische Handelsonderneming Hobee B.V. 
een storingvrije ontvangst garanderen. Vrieslantlaan 2 - 3526 AA Utrecht. 

Bel 030 - 88 43 21 voor inlichtingen over 

Dat geldt natuurlijk ook voor de “ground-plane- verkoopadressen. 

antenne”, een vaste post-antenne waarbij de 

Richard Hirschmann Electronica Nederland by. 
Pampuslaan 90, 1382 JR Weesp, Postbus 92, 1380 AB Weesp. 
Telefoon: 02940 - 1 3659/1 36 50. 

Levering via de grossier: o.m. Aling, Espel (NOP), 05278-12 08/Amroh, Muiden, 02942-19 51/Bliek, Breda*, 076-87 92 11/Claessen en Co, Heerlen”, 045-72 43 43/Electrobot, 1 3 
Haarlem, 023-35 07 70/Fremar, Utrecht, 030-94 79 90/Groham, Geldermalsem, 03455-23 41/Hacave, Venlo, 077-4 06 41/v.d. Horst, Weesp, 02940-1 67 58/Polderman, Goes’, 
01100-2 01 20/Savelberg, Heerlen*, 045-72 25 45/Smelt, Enschede, 053-32 04 02/Wiersma, Leeuwarden, 05100-3 30 43/Timmermans, Eindhoven*, 040-11 63 60/Webe, Den Haag, 
070-63 50 16 “meer vestigingen. 



Het CB-Handboek 
De behoefte aan informatie over het CB-gebeuren is enorm groot. Niet 
alleen degenen die aan de communicatiehobby beginnen willen méér 

weten, maar ook zij, die al veel langer op de bak zitten worden gecon- 
fronteerd met tal van vragen en problemen. 

Het CB-handboek van Robert Briel geeft op veel van die vragen een 
antwoord. Het boek, dat inmiddels aan de derde druk toe is en 144 
pagina's telt, is speciaal gericht op de dagelijkse praktijk van de 27 MHz 
communicatiehobby. 

In tegenstelling tot veel andere 
boeken, legt het CB-handboek niet de 
nadruk op het verklaren of uitleggen 
van allerlei theoretische zaken. Het 
boek is veel meer gericht op de prak- 
tijk van het 27 MHz hobbyzenden en 
de oplossing van de problemen die 
men als CB-er tegenkomt. 
Deze bruikbaarheid toont zich direkt 
wanneer men het boek openslaat. Na 
de inleiding volgt een hoofdstuk ‘de 
MARC’. 

Inplaats van droge opsomming van de 
technische eisen zijn alle gegevens 
verwerkt in een aantal vragen. 
Bijvoorbeeld: Kunnen er meer mensen 
gebruik maken van mijn machtiging, 
hoe ver kom ik met MARC zenders, 
Kan ik met speciale antennes verder 
reiken, Mag ik met mijn MARC zender 
over de grens etc. 
Het hoofdstuk ‘Het gebruik van de 27 
MHz band’ geeft tal van toepassings- 

14 voorbeelden waarin het nut van, en het 

plezier met 27 MHz apparatuur duide- 
lijk tot zijn recht komt. 

In ‘De geschiedenis van de burger- 
band’ wordt de historie van het ont- 
staan en het gebruik van de radiocom- 
municatie door burgers belicht. In ‘Hoe 
werkt een CB-bak' wordt op eenvoudi- 
ge en voor iedereen begrijpelijke wijze 
uitgelegd wat een CB-bak eigenlijk is 
en hoe hij werkt. 

Er wordt verteld wat het verschil is tus- 
sen AM en FM modulatie, hoe de zen- 
der werkt en hoe de ontvanger, en wat 
voor mogelijkheden er zoal zijn aan de- 

ze apparaten. 
Vervolgens het hoofdstuk ‘Het kopen 
en gebruiken van een CB-bak' met een 
aantal nuttige tips voor aanschaf en 
gebruik. 
In het hoofdstuk ‘De antenne, theorie 

en praktijk’ wordt uitvoerig ingegaan 
op de verschillende soorten antennes 
die er zijn en welk type u moet kiezen 

voor de bepaalde toepassingen die er 
zijn. 

Naast de vaste stationsantennes wordt 
uitvoerig ingegaan op mobielantennes. 

Ook hier weer geen diepgaande theo- 
rie, maar praktische tips zoals plaat- 
singsproblemen bij antenneverboden, 
de technische eisen uit de modelbouw- 
verordening betreffende de mechani- 
sche konstruktie van antenne installa- 
ties en verzekeringen. 
Daarnaast wordt in dit hoofdstuk uit- 
voerig ingegaan op bliksembeveiliging 
met een stap voor stap handleiding 
hoe u de antenne het beste tegen blik- 
seminslag kunt beveiligen. 
In het hoofdstuk ‘Installatie en gebruik 
van een mobiele CB-bak’ komen alle 
punten aan de orde waarop u moet let- 
ten wanneer u de bak in de auto gaat 
monteren, zoals de plaats en de mon- 
tagewijze. Ook waar en hoe u de zend/ 
ontvanger het beste aan kunt sluiten 
wordt hierin besproken. Uiteraard 
komt ook de plaats van de mobiele an- 
tenne aan de orde, evenals de monta- 
ge daarvan op de auto. En ook hier 
weer een stap voor stap handleiding 

over de afstelling van de antenne met 
behulp van de staande golfmeter. 
‘De CB-bak in bedrijf’ is een hoofdstuk 
dat iedereen eigenlijk uit zijn hoofd zou 
moeten leren voor de zendknop voor 
de eerste keer wordt ingedrukt. In dit 
hoofdstuk staat alles over de spelre- 
geltjes, de gereserveerde kanalen, Q- 
code en S en R rapporten. In ‘De CB en 
de wet’ staan ondermeer de complete 
machtigingsvoorwaarden afgedrukt. 
In een overzicht, worden alle op het 
moment van drukken goedgekeurde 

MARC apparaten besproken, evenals 
een aantal assesoires. 
Het boek besluit met een begrippen- 
lijst waarin wordt verteld wat de bete- 
kenis is van een aantal veel gebruikte 
woorden en uitdrukkingen. 
Wij vinden dit zo'n goed boek, dat we 
het hebben opgenomen in de NCF 
boekenservice. 

Via die service is dit boek voor NCF- 
leden beschikbaar tegen een lagere 
prijs dan u in de winkel moet betalen. 
NCF leden betalen voor dit boek 
slechts f 16,50, moeten we het naar u 
opsturen, dan komt daar nog f 2,25 bij 
als bijdrage in de porto- en administra- 
tie kosten. U kunt het boek bestellen 

door de Bon ‘Boekenservice’ met bij- 
behorende betaalkaart naar ons op te 
sturen. 



MULTIPLE CHOICE OEFENVRAAG- 
STUKKEN VOOR HET D-EXAMEN 

Veel communicatie-amateurs 
willen meer dan alleen maar 
een babbeltje op de 27 MHz 
band. Het gelicenseerde zend- 
amateurisme biedt daarvoor 
de mogelijkheid. Om een geli- 
censeerd zendamateur te wor- 
den dient een examen bij de 
PTT te worden afgelegd. 
De kennis om dat examen af te 
leggen kan men zich eigen ma- 
ken via diverse bronnen. 
De zendamateurverenigingen 
zoals VERON, VRZA en NCV 
geven bijvoorbeeld cursussen 
uit, maar er zijn ook diverse op- 
leidingsinstituten. 
Wim Zoutberg, zelf zendama- 
teur, geeft ook een schriftelijke 
cursus uit waarop we in de toe- 
komst nog terug zullen komen. 
Sinds kort is er van zijn hand 
een boek beschikbaar voor de- 
genen die willen oefenen op de 
vragen, zoals die gesteld kun- 
nen worden bij het examen 
voor de D-licensie. 
Na een korte omschrijving over 

BASIC VOOR JE PERSONAL COMPUTER 

Uitgave: stichting Basic 
Nederland. 

Vertaling: Bob Vetter, Sonja 

vd Stroom. 

Omvang: 254 pagina’s. 
Prijs: f 28, — (incl. BTW en 
verzendkosten) 

Een hobby, die net zo opkomt 
als 27 MHz zenden is de perso- 
nal computer hobby. Er is een 
overvloed in aanbod van kleine 
huiscomputers tot middelgrote 
zakensystemen. Ook onder 27 
MHz communicatie-amateurs 
is de belangstelling voor de 
huiscomputers erg groot. Het 
valt echter niet mee om ge- 
schikte lectuur te vinden over 

deze hobby. 
Hoewel er sinds kort een Ne- 
derlandstalig tijdschrift is, zijn 
de practische toepassings- en 

leerboeken hoofdzakelijk 
Engelstalig. 
Het was dan ook een verade- 
ming toen we dit boek ‘Basic 
voor je Personal Computer’ la- 
zen. 
Heel simpel, stap voor stap 

wordt de lezer met de praktijk- 
voorbeelden op de hoogte ge- 
bracht van de eenvoudigste 

het zendamateurisme en de 
voorwaarden behorende bij 
een D-licensie, volgt een 
hoofdstuk over de methode 
van het beantwoorden van de 
multiple choice (keuze)vragen 
op een examen. 
De vragen zijn ingedeeld in 11 
hoofdstukken. Elk hoofdstuk 
behandeld een specifiek on- 
derwerp zoals de wet van ohm, 
halfgeleider techniek, transfor- 
matoren, antennes, wettelijke 

bepalingen enz. Een los ant- 
woordenvel vertelt u of de 
vraag goed beantwoord is. Het 
boek bevat liefst 321 vraag- 
stukken. Kunt u die allemaal 
beantwoorden, dan staan u 
weinig verrassingen te wach- 
ten tijdens het examen. Het is 
overigens niet zo, dat de PTT 
examenvragen niet kunnen af- 
wijken van de vragen uit dit 
boek. 
Inlichtingen: W. Zoutberg, Enk- 
huizerzand 20, Lelystad. Tel: 
03200-41813. 

programmeertaal Basic, die 
voor de meeste huiscomputers 
wordt gebruikt. Zelfs al heeft 
men nog geen computer, dan 
kan men toch met dit boek uit 

de voeten, want een potlood is 
voldoende om deze Basic cur- 
sus, want dát is het eigenlijk, te 
volgen. Het boek geeft een 
stukje theorie en vertelt dan 
hoe dat in de praktijk wordt ge- 
bruikt. 
Daarna volgen een aantal vra- 
gen om te zien, of de theorie in 
de praktijk is begrepen. 
Het boek, geschreven door 
Bob Albrecht, Leroy Finkel en 
Gerâld Brown is uitstekend 
vertaald en bewerkt door Bob 
Vetter en Sonja vd Stroom, de 
regisseur en de presentatrice 
van de Teleac-cursus Micro- 
computers. 

Warm aanbevolen voor iedere 
computer-enthousiast! 
Inlichtingen: Stichting Basic 
Nederland, Tolakkerweg 81, 
3739 JJ Hollandse Rading, tel. 
02157-881. 
Te bestellen door overmaking 
van f 28,-— op giro 4483689 ten 
name van Stichting Basic Ne- 
derland. 

Voor u gelezen 
EEN HALF WATT HEEL WAT! 

Uitgave: de Muiderkring. 
Schrijver: Aaldrik van 

Utteren. 92 pagina’s. 
Het boek, met als ondertitel 
Vraagbaak voor de MARC, 
geeft in een kort bestek een zo 
volledig mogelijk overzicht van 
de MARC en communicatie- 
hobby. 
Natuurlijk is het niet mogelijk 
om alles in een boek te zetten, 
maar zeker de beginnende 
cormmunicatie-amateur zal er 
veel onderwerpen in vinden. 
Het boek is ingedeeld in tien 
hoofdstukken, waaronder een 
stukje geschiedenis, de mach- 
tigingsvoorwaarden, de 
situaties in het buitenland, wat 
broodnodige theorie, antennes 
en kabels, installatie, de ge- 

bruikelijke codes etc. 

HET MARC CB-BOEK 

Uitgave: Kobishi Handels- 

maatschappij Amsterdam. 
Schrijver: Frank Bevers. 
Omvang: 52 pagina’s. 

Prijs f 12.50 
Dit boekje, uitgegeven door de 

importeur van ondermeer 
Hycom MARC-zend/ontvan- 
gers is een aardige uitgave 
voor mensen die voor het eerst 
kennis maken met de MARC. 
Voor wat het biedt, vinden wij 
het echter veel te duur. Hoe- 
wel het boek 52 pagina's telt 
zou de informatie ook op zo’n 
25 pagina's beschreven kun- 
nen worden. 
Een voorbeeld: Blz. 18. Met de 

Een apart hoofdstuk beschrijft 

de verkrijgbare apparatuur. 
Door het zich snel uitbreiden- 

de aanbod is het onontkoom- 

baar, dat slechts een deel van 
de op dit moment verkrijgbare 
apparaten genoemd staat. 

Ook wordt ingegaan op meet- 
apparatuur en meten. Zonder 

meer fout is de wijze waarop is 
aangegeven hoe men frequen- 

tiezwaai en gevoeligheid moet 
meten. Terecht verwijst de 
schrijver aan het einde van dit 
hoofdstuk naar boeken over 
meettechniek. Het boek be- 

strijkt een groot aantal onder- 
werpen, maar de meeste wor- 
den slechts oppervlakkig be- 
handeld. Het boek lijkt ons dan 
ook het meest geschikt voor 
de beginnende amateur. 

kanaalkeuzeknop kunt u vlug 
het gewenste kanaal instellen. 

Het nummer van het kanaal zal 
dan in een display verschijnen. 
Daaronder een tekening van 
een knop en een display: weer 
een halve pagina. 
Toch is het boekje als eerste 
kennismaking met 27 MHz- 

zenden niet onaardig. Zeker 
als u het kado zou krijgen, bij- 
voorbeeld bij de aanschaf van 
een Hycom zend/ontvanger. 
Want er wordt ook nog inge- 
gaan op de diverse soorten an- 
tennes, asseccoires en de 
montage van een mobielset in 
de auto. 

VEILIGHEID AAN BOORD 

Uitgave: Elsevier Focus, len, radarreflectoren en radio- 

schrijver: Rob Voorberg. 
160pagina’s. Prijs f 24,50. 

Het boek is opgebouwd in 

twee hoofdonderwerpen: De 
medische hulp en de veilig- 
heidsuitrusting aan boord. In 

het medische deel komt on- 
dermeer aan de orde: Eerste 
hulp, behandeling bij in- en uit- 
wendige verwondingen, ziekte- 
beelden, zeilen met kinderen 
aan boord en overleven op 
zee. 
Het veiligheids-technische 

deel behandeld ondermeer 
algemene uitrusting, brand- en 
explosiepreventie, noodsigna- 

communicatie. Behalve de 
midden- en kortegolfzenders, 
noodzenders en marifoon 
wordt ook aandacht besteed 

aan de MARC-apparatuur. 
Speciaal voor de binnenwate- 
ren lijkt de MARC een 
goedkoop, beperkt alternatief 

voor de marifoon. Jammer is, 
dat de schrijver niet voldoende 

was geïnformeerd over de af- 

spraken die bestaan omtrent 
noodkanalen. 
Door de communicatievereni- 
gingen over de gehele wereld 
is overeengekomen dat kanaal 
9 dient als algemeen noodka- 
naal. 
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NIEUWS VAN DE NCF 
Noodkanaal redt jongetje 
het leven. 
In Olst heeft noodkanaal 9 zijn 
dienst bewezen. Toen op vijf 
mei jl. een verontruste vader 
zijn oproep slaakte, werd hij op 
kanaal 9 meteen opgevangen 
door het basisstation Simona, 
die vroeg naar de aard van de 
oproep, Het bleek, dat het 
zoontje van de man in de auto 
buiten bewustzijn was geraakt. 
Via basisstation Simona reden 
enkele mobiele stations naar 
de auto die het noodsignaal 
had uitgezonden, en zij konden 

de man snel naar de dichtst- 
bijzijnde arts escorteren, waar 
de jongen meteen werd ge- 
holpen. De arts was van te 
voren reeds ingelicht door de 

nen, 

Bn 

‘Surprise’. Tezamen me 
mobiele stations Jojo, Pa- 
niouka en Lady Charlie zijn de 
ouders van het jongetje toen 
meegegaan naar Simona, om 
daar van de schrik te 
bekomen. Het is dus duidelijk 
gêên loze kreet, om noodka- 
naal 9 alleen te gebruiken wan- 
neer het écht nodig is! 

ee 

Actie voor de zwarte Poema. 
De afgelopen weken hebben 
tientallen communicatie-ama- 
teurs Bert - de Zwarte Poema - 

uit Kampen bedolven onder 
QSL-kaarten, bakkies, tele- 
foontjes, brieven enz. Bert is 

namelijk zeer ernstig ziek. 
Bert zendt, als zijn ziekte dat 
toelaat, nu de hele dag en hij is 
erg in zijn schik met alles wat 
voor hem is gedaan. 
Hij bedankt, ook namens ver- 
dere familie, alle mensen die 
hem zo hebben verwend. 

Ook op dit moment zijn er nog 
velen, die iets voor Bert willen 

Overal in Nederland worden op 
dit moment pogingen onderno- 
men om het record ‘Tokkelen’ 
te breken. Eén van de eerste 
pogingen was in Elst, waar op 
5 april de Julliët Echo, de Jul- 

liët Tango en de Gelria om- 

beurten een half uur 
tokkelden. Uit de gehele regio 
waren veel calletjes standby 
om het drietal van gespreks- 

stof te voorzien. 72 uur heeft 
het geheel geduurd, en het 
festijn werd besloten met een 

doen en hiertoe zijn ouders be- 
naderen voor bijvoorbeeld nóg 
een landelijke actie. 
Op grond van medische indica- 
ties is echter strikte rust voor- 
geschreven. En hoe zeer men 
het ook waardeert, de familie 
verzoekt u dringend hen niet 
meer te benaderen. Mocht u 
tóch nog iets voor Bert willen 
doen, dan kan dat, want een 
actiegroep heeft voor de ko- 
mende drie maanden een 
postrekeningnummer 
geopend, nl. 44.24.960 tnv. 
Bert Zwanepol, te Kampen. 

Records breken met tokkelen 
feestelijke happening. 
Nagenoeg op hetzelfde mo- 
ment werd dit record al weer 

verbroken. Michel van Riet 

' (Blue Yankee, zie foto) uit 

Uden startte op 6 april, om een 

eenmansrecord te vestigen. 
Donderdag, 10 april hield hij 
pas op met praten. Voor zover 

wij weten, heeft hij nu het re- 

cord met 100 uur tokkelen op 
zijn naam staan. 

Net zoals in Elst, waren veel 

stations hem daarbij behulp- 
zaam, en de Blue Yankee wil 

langs deze weg iedereen be- 

danken voor de hulp. 
Ook in Helmond is deze maand 
een poging gedaan, maar het 
record van Michel van 100 uur 
is daarbij niet gesneuveld. 
De NCF wil komen tot een vast 
regelement voor de recordbre- 

kers. 

Daarom verzoeken we ieder- 

een die een recordpoging 
heeft ondernomen of zelfs bo- 

venstaand record heeft gebro- 
ken, dit even aan ons te schrij- 
ven (eventueel met foto's). 
We zullen hier dan in de loop 
van het jaar een artikel aan wij- 
den in Break Break, en een 
speciaal INFO-bulletin uitgeven 
vol met tips, records en goede 
raadgevingen. 
Informatie sturen aan: 
NCF/redactie Break Break, 
Julianalaan 21, 2421 CV 

Nieuwkoop. 

Gebruik in België van MARC 
zendontvangers 
Een enorme stroom brieven en 

telefoontjes bereikt ons 
dagelijks over het meenemen 
van de CB-set naar het buiten- 
land. Vooral diegenen die re- 
gelmatig in België komen, 

(truckers!) is er nu goed 

nieuws. 
Zoals velen al bekend zal zijn, 
heeft de Belgische RTT ook de 
technische eisen van de CEPT 
norm opgevolgd. (22 kanalen, 
0,5 watt). Alleen heeft men 

AM, SSB en FM modulatie toe- 
gestaan. 

Doordat onze Nederlandse 
MARC-apparaten voldoen aan 
de technische eisen (alleen 
missen ze de AM mogelijkheid) 
is het nu ook voor Nederlan- 
ders mogelijk geworden een 
Belgische CB-machtiging aan 
te vragen. Heeft men die 
machtiging, dan mag men 
zonder verdere problemen de 
MARC set ook in België invoe- 
ren en gebruiken. 
Zo'n Belgische machtiging 

-kunt.u krijgen door-het……—……— — 
schrijven van een briefje (in het 
Nederlands) naar; R.T.T., Natio- 

nale dienst voor kontrole van 
het spectrum. 

Madoutoren, 31e verdieping, 
Madouplein 1, 1030 Brussel. 

België. 
Bij het briefje, waarin u ver- 
zoekt om toezending van de 
formulieren voor een 27 MHz 

machtiging dient u een fotoko- 
pie van uw MARC machtiging 
bij te sluiten. 
De kosten zijn overigens niet 
gering: Bfrs 60 (ong. f 4,20) 

per maand én Bfrs 590 dos- 
sierkosten! 
Machtigingen in andere 
landen 
Nu de vakantie nadert vragen 
velen inlichtingen over het ge- 
bruik, cq invoeren in andere 
landen. 
De PTT heeft inlichtingen ge- 
vraagd bij de administraties 
van een groot aantal landen, 
om te zien of in dat land een 
CB-set gebruikt of meege- 
voerd mag worden. 
En zo ja, hoe men dan dient te 
handelen. 

Ook wordt onderzocht, of er 
een speciale oplossing is voor 

truckers, want men krijgt be- 
trekkelijk weinig kontakt in het 
buitenland met FM modulatie. 
Koopt men in het buitenland 
een goedgekeurde AM-bak 
(België, Duitsland), dan mag-———-— —- 

die bak Nederland weer niet in, 
ook al hééft men een machti- 
ging! 

Er wordt hard aan gewerkt in 
Groningen, en de Radio Con- 
troledienst zal binnenkort een 

folder gaan uitgeven over deze 
zaak. Het streven is, de folders 

nog voor de zomervakanties 
beschikbaar te hebben. 

West Duitsland gaat over op 
22 ka nalen FM HH stations, uit te breiden, tot het 

Voor de Duitsers, maar zeker 

ook voor de Nederlanders is er 

nu goed nieuws. Via Ir. G.A. 
Koudstaal, hoofd van de Radio 

Controle Dienst, ontvingen we 
het bericht dat de Duitse admi- 

nistratie heeft besloten het 

aantal kanalen in West-Duits- 

land, uitsluitend voor mobiele 

‚_ maximum van 22 kanalen. 

Hobbyscoop verhuisd! 
Hobbyscoop, het radiopro- 
gramma dat regelmatig aan- 
dacht besteedt aan onze 27 
MHz zendhobby, zal voortaan 
uitgezonden worden van 19.30 
tot 20.00 uur, elke woensdag- 
avond, Hilversum |I. 



Wie is de 
dikste CBer 

in Nederland”? 
Dit is Billie Turf! Een passender skipnaam lijkt bijna niet mogelijk. Billie Turf beweert, dat 
hij de dikste 27 Mc'er van heel Nederland is. Maar of dat zo is? ... 

Wij verraden zijn gewicht niet, maar dagen u uit mee te dingen naar de titel ‘Dikste CB'er 
van Nederland’! 

Alle dikkerds dus opgelet! 

Wilt u meedingen naar deze titel, stuur dan vóór 10 juli 1980 een briefje met uw naam, 

adres, leeftijd en uiteraard uw gewicht naar: Redactie Break Break, Julianalaan 21, 2421 CV 
Nieuwkoop. Heeft u een foto van uzelf, stuurt u die dan gerust mee. 

En nu komt het: De dikste 27 
MC-er of natuurlijk MC-ster 
krijgt van ons een MARC basis- 
station én een fraai certificaat 
met zijn/haar eretitel. 
Maar we zijn er nog niet, want 
voor de minder zwaarwichti- 
ge lezers en lezeressen heb- 
ben we ook nog wat in het 
vat... 

We zullen de drie zwaarsten in 
hun ‘volle omvang’ afbeelden 
in Break-Break, nadat zij nauw- 

keurig zijn gewogen. 
ledereen mag dan raden naar 
het totaal gewicht van deze 
drie dikste CB'ers van Neder- 
land. Onder de goede inzen- 
ders zullen wij een MARC 27 
MHz mobielstation verloten. 

DOE MEE!!! Schaam je niet 
voor je omvang, want voor 
onze uitdaging kun je NIET DIK 
GENOEG ZIJN! 
We hopen uiteraard op een 

‘vette’ stapel reacties... 1/ 
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NCF BOEKENSERVICE 
CB-communicatie: 

‘De MARC is er voor 

iedereen. 

Een greep uit de inhoud: 
CB-communicatie, CB-communicatie en de wet, CB-techniek en 
apparatuur, reikwijdte, de aanschaf, het werken met CB-appara- 
tuur, antennes enz. Stratis Karamanolis verstaat uitstekend de 
kunst ingewikkelde technische zaken op eenvoudige wijze uit te 

leggen. Het boek is dan ook bij uitstek geschikt voor CB-ers die 
iets meer van detechnische achtergronden van hobbyzenden wil- 
len weten, maar toch niet direct diepgaand willen studeren. 
NCF-LEDENPRIJS f 12,50, excl. verzendkosten à f 3, —. 

CB-communicatie: Uit 
de onwettelijkheid in 
België 

CB antennes 

MIA rie 

Dit boekis eveneens een vertaling vanCB-Funk:Hobbyfunk für Je- 

dermann, maar het is speciaal aangepast aan de Belgische wet- 
geving op het gebied van CB-funk. 
De inhoud is vrijwel gelijk aan de vertaling voor Nederland behal- 
ve dan, dat in België ook AM en SSB-modulatie is toegestaan, 
zodat de hoofdstukken daarover voor onze Belgische vrienden 

erg nuttig zullen zijn. Ook wordt ingegaan op diverse CB-clubs die 
er in België zijn. 
NCF-LEDENPRIJS: f 12,50 excl. f 3, — verzendkosten. 
VOOR BELGIE: BFRS 178 excl. verzendkosten à BFRS 43, 

OVERMAKEN: 221 BFRS op rek. 210.0731180-46, Gen Bank 
Maatsch. Brussel. Postgiro van de bank: ccp 261. 

Achtereenvolgens vinden we: 

Antennes en elektromagnetische golven, Coaxkabels, eigen- 
schappen van antennes zoals stralingsdiagram, versterking, po- 

larisatie, staande golfverhouding enz. 

Ook een aantal van de bekendste kant-en klare antennes worden 
besproken, terwijl ook de zelfbouwer van antennes niet wordt ver- 
geten. Uiteraard wordt ook het meten aan en het afstellen van an- 

tennes behandeld. 

Zeer uitgebreid wordt ingegaan op de montage van antennes op 
huizen, auto’s maar ook op schepen! 

eigenlijk is dit boek een ‘must’ voor iedereen die meer wil weten 

over antennes of er een aan wil schaffen. 

NCF-LEDENPRIJS: f 13,50 excl. f 3, — verzendkosten. 

BELGIE: BFRS 195 excl. BFRS 43 verzendkosten. 

Storten: BFRS 238 op rek. 210-0731180-46 Gen. Bankmaatsch. 
Brussel. Postgiro van de Bank ccp 261. 

HET CB HANDBOEK, 
door Robert Br 

NCF Boekenservice 
De boekenservice is een onderdeel van de NCF ledenservice. In 

de boekenservice worden uitsluitend boeken opgenomen 
waarvan wij vinden dat ze een waardevolle bijdrage leveren aan 

onze hobby. 

NCF-leden kunnen de boeken bestellen door de bon in dit blad in 

te vullen zij genieten dan een aantrekkelijken. Het 
winkelprijs. 

Niet-NCF leden moeten wij helaas doorverwijzen naar de normale 

distributiekanalen. 

Integenstelling tot veel andere boeken, legt dit CB-handboek niet 

de nadruk op het verklaren van allerlei theoretische zaken. Het 

boek is direct gericht op de praktijk van het 27 MHz hobby zenden 

en de oplossing van de problemen die men als CB-er tegenkomt. 

Het boek is enorm makkelijk leesbaar en op welhaast èlke blad- 
zijde vindt men nuttige tips en wenken. Zo is bijvoorbeeld het 

hoofdstuk ‘De MARC’ geen droge opsomming van zakelijke feiten 

maar de gegevens zijn verwerkt in een aantal vragen, zoals 

‘Hoever kom ik met mijn MARC-zender, kunnen meerdere mensen 
gebruik maken van mijn machtiging’ enz. 
Een apart hoofdstuk is gewijd aan wat een CB-bak nou eigenlijk is 
en hoe hij werkt, terwijl het hoofdstuk ‘Het kopen en gebruiken 

van een bak’ een aantal nuttige tips geeft over de aanschaf van 

een bak. Uitvoerig wordt ingegaan op antennes. Niet alleen voor 

basisstations, maar ook voor mobielen. Natuurlijk ontbreken al- 

lerlei tips over bliksembeveiliging, verzekering en antenneplaat- 
singsverboden niet. 

In het hoofdstuk ‘installatie en gebruik van een mobiele bak’ 
komen allerlei zaken aan de orde, zoals plaatsing van een anten- 

ne, montage van de bak in de auto, aansluiten, afstellen van de 

mobielantenne enz. 

De gedragsregels, de Sen Rcode, Qen 10 codes, gereserveerde 
kanalen, QSL-kaarten worden allemaal behandeld. Kortom: Een 

makkelijk leesbare, uitstekende bron van informatie voor alle 

communicatie-amateurs. 

NCF-LEDENPRIJS: f 16,50 excl. bijdrage verzendkosten à f 2,25. 

BELGIE: BFRS 268 incl. verzending. storten: op rek. 210- 
0731180-46 Gen. vd Bank maatsch. te Brussel. Postgiro vd bank 

ccp 261. 
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ledenservice 
Ledenservice is een N.C.F. dienst, die 
het u mogelijk maakt bepaalde zaken 
voordelig aan te schaffen. 
Wilt u een van de genoemde artikelen 

bestellen, handel dan als volgt: Vul de 
bon uit dit blad in, of schrijf de ge- 
wenste artikelen op een briefje. Voeg 

daarbij een bank- of girobetaalkaart 
met daarop uw handtekening en het 
totaalbedrag van de gewenste artike- 

len, vermeerderd met 60 ct porto, 

art. 001 
Sticker, diam. 10 cm rond, licht-echt- 
vinyl in blauw-goud en oranje. Officieel 
Nederlands symbool van de NCF. Uit- 

sluitend geschikt voor binnenzijde van 
autoruiten. 
Uitsluitend voor leden: ... 1,50 

art. 002 | 
Sticker, 10 cm vierkant, lichtecht vinyl 
in zilver, blauw, rood, oranje, wit en 

zwart. Nationaal vogelsymbool als op 

voorzijde Break-Break. Alleen geschikt 

voor binnenzijde autoruit. 

Niet leden: ... 1,75 
Leden: ... 1,50 

_woaor OOK LID VAN DE 

NGF 
A 5 

\ oder 

ke 8 ds 
Let Aret „20 

art. 003 
Als boven, maar voor opplakken op alle 

mogelijke zaken. 

Niet leden: .…… 1,75 

Leden:... 1,50 

art. 004 | 
Logboek, formaat A4, voor het bijhou- 
den van al uw QSO's. extra porto 1,90 

Niet leden: ... 5,75 
Leden:...4,75 

tenzij anders vermeld. Vergeet niet het 

adres te vermelden waarheen de 

artikelen gestuurd moeten worden en 
indien van toepassing, uw N.C.F. lid- 

maatschapsnummer. 
Stop de bon of brief en de betaalkaart 
in een enveloppe en stuur deze aan: 
N.C.F. - postbus 148 2170 AC Sassen- 
heim. Vermeld in de linkerbovenhoek: 
Ledenservice. 

art. 006 

Stempel, voor al uw QSL-kaarten en 

post. Nationaal vogel symbool. 

extra porto 3,- 
Niet leden: ... 15,— 
Leden: ... 12,50 

art. 010 
Stoffen badge; wasecht met gebor- 

duurde rand. | 
Voor jack’s, T-shirts, etc. afb. vogel- 
symbool, in kleur, @ 10 cm. 
Niet leden: ... 4,50 

Leden:... 3,50 

art. 011 
Reuze sticker; N.C.F. vogelsymbool, in 
kleur, speciaal voor vrachtauto's afm. 
25 X 25 cm. Lichtecht vinyl. 
Niet leden: ... 4,50 

Leden:... 3,50 

art. 016 

Fraai metalen badge met speld. 
Tokkel in kleur. Diam. 5 cm. 

Ledenprijs:. ..f 2, — 
niet-leden: ..f 2,50 
verzendkosten: ..f 1,30. 

art. 017 
Stevige katoenen tas met Tokkel, 
ideaal als boodschappen of strandtas. 
Met lange schouderband. 
Ledenprijs:. ..f 6, — 
niet-leden: .f 7, — 
verzendkosten: .. f 1,30 

art. 018 
T-shirt voor volwassenen met vogel- 

symbool. In kleur. Eerste kwaliteit 
rondgebreid wit katoen in de maten S, 

M, Len XL. Vergeet niet de maat te 
vermelden. 
Ledenprijs.:. .. f 16, — 
niet-leden: .. f 17,50 
verzendkosten: ... f 1,90. 

art. 019 
Kinder T-shirt met Tokkel in kleur. 

Eerste kwaliteit rondgebreid wit ka- 
toen. Maten: 116, 128, 140, 152, 164 

en 176. Vergeet niet de maat te ver- 

melden. 
Ledenprijs:. .…… f 14, — 
niet-leden: .. f 15,50 

verzendkosten: .. f 1,90. 

QSL kaarten, formaat 10 X 15 cm 
zwart-druk op 10 kleuren karton 
achterkant standaard, voorzijde naar _ 
eigen bijgeleverde werktekening per 
500 stuks: | 
Niet leden: ... 40,— 
Leden: ... 33,50 
Kunt u niet zo goed tekenen, dan kan 
de illustrator van Break-Break een te- 

kening maken naar uw aanwijzingen. 

500 QSL kaarten met ontwerpservice 
Niet leden: ... 62,50 

Leden:... 53, 

QSL kaarten zijn zwaar. 
Extra porto... 5,50. 
Gebruik voor het bestellen van QSL 

kaarten uitsluitend de bon uit het 
artikel ‘Alles over QSL kaarten’ uit 

Break-Break no. 3. 
Heeft U dat nummer niet, dan kunt 

U een overdruk bestellen door de 

bon: QSL service uit dit blad aan 

ons te sturen. 19 
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Het aanbod van PTT HR 
goedgekeurde MARC _ 

‚ee 
Pe 

‘ 

zendapparatuur wordt À 
met de dag groter. De 
prijzen en mogelijkheden 
van de diverse apparaten 
lopen sterk uiteen. Bij de 
aankoop van een appa- 

raat valt het daarom ook 
niet mee, een verant- 

woorde keuze te maken. 
Bovendien is de tech- 
nische informatie die de 

meeste fabrikanten ge- 
ven op zijn zachtst ge- 

zegd nogal summier, ter-_ 
wijl daarnaast nogal vaak. 
de kreet wordt gehoord: 
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de 
SM 1100/NL van 
Stabo. 

De SM 1100/NL is een MARC 
goedgekeurde zend/ontvanger 
van de bekende Westduitse fir- 
ma STABO. De SM 1100 NL 
wijkt duidelijk af van alle 
andere mobielsets. Niet alleen 
zijn de afmetingen buitenge- 
woon klein voor een zend/ont- 
vanger met 22 kanalen, maar 
ook de handzame microfoon is 
opvallend. 
In die microfoon zit namelijk de 
digitale uitlezing van het afge- 
stemde kanaal, terwijl twee 
knopjes op de microfoon dienen 

voor de kanaalkeuze. 

Juist bij mobielgebruik is dat 
een zeer praktische zaak, die 
de verkeersveiligheid ten goe- 
de komt. 
Daarnaast is de voorzijde van 
het apparaat voorzien van een 
rubberen stootrand en rubber 
knoppen, zodat de naam ‘vei- 
ligheidsmobilofoon' die de im- 
porteur MARC '80 dit apparaat 
heeft meegegeven, zeker niet 
onterecht is. 

Afmetingen, 
bediening en 
mogelijkheden. 
De SM 1100 NL is een van de 
kleinste, zoniet dé kleinste 22 
kanalen MARC mobielset die 
er op dit moment op de Neder- 
landse markt te vinden is. 
De afmetingen van de set 
zijn: 

breedte 115 mm, hoogte 36 

mm en diepte 153 mm. Vooral 
voor diegenen die geen 
vlaggeschip van een auto heb- 
ben, zijn die geringe afmetin- 
gen een groot voordeel. 
Niet alleen bij auto's, maar ook 

bij ander mobiel gebruik zoals 
boten en caravans of zelfs op 
motoren is zo'n setje met de 

afmetingen van een sigaren- 
doosje altijd wel weg te wer- 
ken. 
De set weegt - zonder micro- 
foon - circa 1100 gram. Eén 
van de bijzonderheden van de 
SM 1100 NL is dat de bedie- 
ning van de kanalenkiezer niet 
zoals bij de meeste andere ap- 
paraten plaatsvindt op het 
frontpaneel, maar op de micro- 
foon. 

In de eerste instantie mag dat 
misschien een aardigheidje lij- 
ken, maar dat is het beslist 

niet. De ontwerpers van de SM 
1100/NL hebben duidelijk re- 
kening gehouden met het vei- 
ligheidsaspect. Over het alge- 
meen worden mobielsets er- 
gens in of onder het dash- 
board gemonteerd, zodat men 
zich voorover moet bukken - 
en de ogen van de weg. moet 
wenden! - om de kanalenkiezer 
te bedienen. 
Bij de SM 1100/NL zijn zowel 
de bediening als de uitlezing 
van het gekozen kanaal in de 
microfoon gebouwd. Zoals u 

op de foto kunt zien, zitten op 
de microfoon drie knoppen. De 
gele is de zend/ontvang scha- 
kelaar. 

De beide kleine knopjes zijn 
gemerkt ‘Ab’ en ‘Auf’ (omlaag 
en omhoog). Indien de set 

wordt aangezet, springt de 
standenkiezer automatisch op 
kanaal 1. Of dat een gelukkige 
keuze is moet betwijfeld wor- 

den. Wij hadden liever gezien, 
dat kanaal 14 (oproepkanaal) 

geprogrammeerd was omdat 
een mobielset daarop vaak 
‘standby’ staat. 
Nu moet iedere maal, dat het 
kontakt van de auto is af- en 
weer is aangezet de kanalen- 
kiezer worden bediend. Overi- 
gens is dat bedienen een een- 
voudige zaak. Een korte tik op 
de Aufknop en de kanalenkie- 
zer springt één kanaal om- 
hoog, een tikje op de Abknop 
en de set gaat een kanaal om- 
laag. 
Bovendien, - en dat is toch wel 
iets speciaals - als één van de 
knoppen continu wordt inge- 
drukt, doorloopt de SM 1100/- 
NL stap voor stap alle 22 kana- 
len. Is hij op kanaal 22 geko- 
men, dan begint hij weer bij ka- 
naal 1 enz. 

rausch 

stardyar 
SM 1100 NL 

De snelheid waarmee de kana- 
len ‘afgestapt’ worden is vrij 
hoog. Er zijn circa zes secon- 
den voor nodig om van kanaal 
1 naar 22 te komen. In de prak- 
tijk (we rijden ca. 3 weken rond 

met elk mobiel apparaat dat we 
testen) bleek deze mogelijk- 
heid een groot gemak. Zonder 
de ogen van de weg te wenden 
konden alle kanalen worden af- 
getast. Zodra een station hoor- 
baar werd lieten we de knop 
los. Veelal was het zo, dat we 
dan een kanaal te hoog zaten. 

Een kort tikje op de andere 
knop en het station werd weer 
hoorbaar. 

Overigens wordt deze half- 
automatische kanaalkiesmo- 
gelijkheid door sommige de- 
tailhandelaren aangeprezen 
als ‘scanning’. Dat is het beslist 
niet, want een scannende ont- 

vanger stopt automatisch wan- 
neer er óf een bezet of een vrij 
kanaal ontvangen wordt. Stabo 
heeft echter wel zo'n 
zend/ontvanger in het 

programma, (de SM 2100) 
maar daarover een andere 
keer. 

De microfoon is aan de grote 
kant, maar beslist niet hinder- 
lijk, log of zwaar. De zend/ont- 
vangschakelaar zit op de linker 
bovenhoek maar is als men de 
microfoon op de juiste wijze 
vast heeft erg makkelijk be- 
dienbaar. De rode cijfers van 
de digitale aanduiding van de 
gekozen kanalen in de micro- 
foon zijn duidelijk leesbaar bij 
zonlicht, maar zijn niet zo fel 
dat ze 's avonds hinderlijk zijn. 
Op de frontplaat van de SM 
1100 NL bevinden zich twee 
draairegelaars. Eén is er voor 
volumecontrole en aan en uit, 
de andere dient voor de instel- 
ling van de squelch. 
Wat merkwaardig is, dat de 
squelch regeling precies de 
andere kant opregelt dan we 
gewend zijn, maar na een dag 
gebruik weet men niet beter. 
De SM 1100 is niet voorzien 
van alle mogelijke toeters en 
bellen zoals microfoongain, 
dx-locaalschakelaar, deltatune, 
pa/cb schakelaar enz. Men 
heeft eenvoudigweg het mini- 
mum aan regelaars en schake- 

roger 

ein — AUS 

laars gekozen, vermoedelijk 
vanuit de filosofie: Als die erop 
zouden zitten gaat men er 
toch maar aan draaien en dat 
leidt de aandacht van het ver- 
keer af. Diezelfde filosofie 
heeft men kennelijk losgelaten 
op de S-meter. Er zitten 5 rode 
leds op, maar daar is dan ook 
alles mee gezegd. 
De afleesbaarheid is zonder 
meer slecht. 
Niet alleen liggen de leds vrij 
ver naar achteren in de front- 
plaat, de helderheid is ook niet 

geweldig, zodat, als er een S- 
rapport moet worden gegeven, 

je jezelf toch weer voorover 
moet buigen om te kunnen 
ontcijferen welke led nu aan is 
en welke niet. Toch heeft Sta- 
bo ervoor gezorgd dat er goe- 
de S-rapporten gegeven kun- 
nen worden en, wat voor velen 
zeer belangrijk is, dat de SM 
1100 een ideaal vossejacht ap- 
paraat kan zijn. Dat kan door 
middel van de Stabo combi- 
box, die op de SM 1100/NL 

kan worden aangesloten. Die 
combibox wordt bovenop het 
dashboard gemonteerd en be- 
vat een luidsprekertje en een 
verlichte S-meter met een nor- 

male wijzer! Op die combibox 
komen we verderop in de tekst 
nog terug, want er zit nóg 
een schakelaartje op het front- 
paneel en dat is de aan-uit- 
schakelaar van de Rogerpiep. 
Een Rogerpiep is een voorzie- 

ning die velen van u waar- 
schijnlijk wel kennen uit de 
ruimtevaart. Als de zendknop 

wordt losgelaten zendt de SM 
1100/NL nog gedurende % se- 
conde een luide pieptoon uit 
als teken dat de uitzending 
beëindigd is en het tegensta- 
tion mag gaan zenden. 

Voor sommigen mag dat wat 
irritant klinken, maar in de 
praktijk blijkt die Rogerpiep 

toch een nuttige voorziening. 
Vooral wanneer men op de 
grens van de reikwijdte is ge- 
komen en bij druk zendverkeer 
(grote steden), is voor het te- 
genstation duidelijk waar- 
neembaar wanneer hij mag 
gaan zenden, want die piep- 
toon komt door alle ruis en 



storing heen. 
Op de konstruktie en de veilig- 
heid komen we verderop in de 
tekst nog terug. 
De SM 1 100/NL kan alleen ge- 
bruikt worden in auto's waarbij 
de minpool van de accu met 
de carrosserie is verbonden. 
Als laatste punt: De SM 1100 

is voorzien van een speciale 
plug voor de aansluiting van de 
combibox. Een handig knutse- 
laar kan echter ook een ande- 
re externe luidspreker aanslui- 
ten door gebruik te maken van 
de speciale steker, die bij niet- 
get ruik van de combibox op 
deze plug zit. 

Metingen aan de 
zender 

Vermogen 

Het maximale zendvermogen 
dat een MARC mobielset aan 
de antenne mag afgeven be- 
draagt 500 mW. 
Enige tolerantie is mogelijk. Wij 
testten de SM 1100/NL bij een 
voedingsspanning van 13,2 
volt, en keken hoeveel vermo- 
gen geleverd werd op de diver- 
se kanalen. 
De SM 1100/NL leverde aan 
een belastingsweerstand van 
50 Ohm: 

583 mW op kanaal 1. 
570 mW op kanaal 11. 
504 mW op kanaal 22. 

Bij mobielgebruik van een set 
kan de accuspanning nogal 
eens variëren. 
Bij draaiende motor kan de ac- 
cuspanning soms wel 14 volt 
bedragen. Anderzijds kan bij 
een leegrakende accu (boten, 
caravan) de spanning wel eens 
dalen tot zo'n 11 volt. 
Het vermogen dat de SM 
1100/NL leverde op kanaal 11 
bij variërende accuspanning is 
vastgelegd in figuur 1. In die 
figuur geeft de stippellijn aar, 
hoeveel stroom de SM 
1100/NL gebruikt. Bij gebruik 
thuis dient de SM 1100/NL op 
een voedingsapparaat aange- 
sloten te worden, dat bij een 
spanning tussen 12 en 13,8 
volt een stroom kan leveren 
van minimaal 1 ampere. 

Vermogen bij 
SWR 2:1 
CB zenders zijn ontworpen om 
maximaal vermogen te leveren 
aan een antenne met een stra- 

lingsweerstand van 50 ohm. 
Staat de antenne niet goed af- 
gesteld (en heeft dus een SWR 

groter dan 1:1), dan levert de 
zender minder vermogen aan 
de antenne. Door deze ver- 
keerde belasting kan de eind- 

transistor van de zender erg 
heet worden. 
Bij grote afwijkingen kan dat 
zelfs leiden tot defect raken 
van de eindtransistor. 
Als vuistregel kan worden aan- 
gehouden, dat een SWR van 
2:1 van de antenne nog net 

bruikbaar is. Wordt de SWR 
groter, dan dient de antenne 
opnieuw te worden afgesteld. 
De ene zender reageert anders 
op een verkeerde SWR dan de 
andere. Vandaar dat we meten 
hoe een zender zich gedraagt. 

De SM 1100/NL leverde op ka- 
naal 11 met een voedingsspan- 
ning van 13,2 volt 487 mW aan 
een antenne met een SWR van 

2:1. De eindtransistor bereikte 
na twee uur continu zenden bij 
die verkeerde belasting een 

temperatuur van 43,2 graden 
Celsius en dat is nog een aan- 
vaardbare waarde. 

Vermogens indicatie 
Op het frontpaneel van de SM 
1100/NL zitten 5 leds (lichtge- 
vende dioden die in de stand 
zenden allemaal aan moeten 

zijn. Raakt de zender of de an- 

tenne defect dan moet men dit 

onmiddellijk kunnen zien. 
Levert de zender geen 
vermogen meer, dan gaan 
uiteraard alle leds uit. Maar de 
meest voorkomende fout is 
een gebroken of kortgesloten 
coaxiaal kabeltussen zender 

en antenne. 

De SM 1100/NL gaf een onder- 

broken coaxkabel aan doordat 
slechts één van de vijf leds 
ging branden. Een kortgeslo- 
ten coaxkabel werd niet ge- 

toond, alle vijf leds bleven ge- 

woon aan. Veranderd de 
staande golfverhouding van de 
antenne door indringend vocht 
of iets dergelijks, dat willen we 
dat ook graag getoond zien. 
De SM 1100 deed dat, door bij 
een SWR 3:1 slechts vier van 

de vijf leds te laten branden. 

Uitzendfrequentie 
De SM 1100/NL is net zoals 
bijna alle andere MARC CB 
apparaten voorzien van een 
phaselocked loop (p II) synthe- 
sizer. Dat is een electronische 
schakeling die met behulp van 
slechts één kristal alle 22 
zend/ en ontvangstfrequenties 

opwekt. 
De MARC eisen staan een 
maximale afwijking van de uit- 
zendfrequentie toe van 1500 
Hz. De zendfrequentie van een 
CB-set is echter temperatuur- 

afhankelijk. 
In de volle zon kan het in de 

auto soms wel 50 graden Cel- 
sius worden, maar in de winter 

daalt de temperatuur soms wel 
tot -20 graden. We hebben 

daarom voor u de uitzendfre- 
quentie gemeten bij 
kamertemperatuur (25 gr.) en 
bij de twee uiterste temperatu- 
ren waarvan je mag aannemen 
dat ze kunnen voorkomen. De 
SM 1100/NL was perfect 

afgeregeld op kamertempera- 

tuur en trekt zich buitenge- 
woon weinig aan van tempera- 

tuurvariaties. De afwijkingen 
waren: 
Temp + 25 gr. C: — 20 Hz 

Temp — 20 gr. C: — 40 Hz 

Temp + 55 gr. C: + 50Hz 

Dit zijn uitzonderlijke waarden, 
zeker als men beseft dat bij 
de 27 miljoen trillingen per se- 
conde (!) die een CB-zender 

opwekt, er slechts een variatie 
is van 90 trillingen over het 
temperatuurbereik van — 20 
gr tet +S5qgfC. 

Ongewenste straling 
De technische eisen van de 
MARC norm zijn buitengewoon 
streng op het gebied van 
ongewenste straling. De 
zender mag alleen maar op de 
27 MHz band uitzenden en niet 

op andere frequenties, anders 
wordt hij beslist niet goedge- 

keurd. Het is vrij zinloos om 
alle meetgegevens af te 

drukken in de test, want uiter- 
aärd voldeed ook de SM 
1100/NL aan alle eisen. 

Hoewel het voor de getalletjes 
specialisten misschien wel 
aardig is om te weten dat de 
stoorstraling in TV band1 liefst 
86 dB onderdruks is, volstaan 

we toch maar met een foto van 
het scherm van de spectrum 
analyser. De linker vertikale lijn 
is de frequentie o Hz. Elk vakje 

horizontaal staat voor 10 MHz 
zodat uiterst rechts 100 MHz 
kan worden weergegeven. 
U ziet dat de SM 1100 alleen 

maar op 27 MHz uitstraalt en 
niet op andere frequenties. 
Brengt u ondanks de MARC 

norm tóch storing teweeg op 
de TV van uw buren, dan is het 
veelgeroemde low passfilter 

achter de SM 1 100/NL in ieder 
geval zinloos, want waar niets 
wordt uitgezonden helpt extra 
onderdrukking uiteraard ook 
niets. 

Nevenkanaal 

onderdrukking 
Een MARC zender mag alleen 
maar uitzenden op het kanaal 
waarop hij is afgestemd. 

Dat geldt niet alleen voor de 

ongewenste stoorstraling, 

maar ook voor het signaal in 
de 27 MHz band zélf. 
Een zender, die bijvoorbeeld 
op kanaal veertien uitzendt, 
mag niet te horen zijn op 
kanaal dertien of vijftien. De 

‘breedte’ van het zendsignaal 
van een MARC zender hangt af 

van de modulatie. 

Praat u niet in de microfoon 
dan is het uitgezonden signaal 

erg smal. 

Hoe harder u spreekt en hoe 
hoger de toon, des te breder 
wordt het signaal. 

De MARC normeisen stellen 
echter, dat het signaal nooit zo 
breed mag worden dat u in de 
andere kanalen meer energie 

gaat uitstralen dan 10 
microwatt. 

Een microwatt is een 
miljoenste watt! Nu kunt u 
zacht of hard praten en 
daarom voerden we aan de mi- 

crofoon van de SM 1100/NL 
een geluidssignaal toe met een 

sterkte van 106 dBA. Dat ge- 
luid komt ongeveer overeen 
met een persluchthamer op 
één meter afstand!! 

Op de foto kunt u zien, dat de 
SM 1100/NL ervoor zorgde dat 
het uitgezonden signaal keurig 

binnen een vakje (—= 1 kanaal) 
bleef. 
Het uitgezonden vermogen in 

de naastliggende kanalen 
bedroeg slechts 1,8 microwatt 
en dat is ver onder de toege- 

stane norm. 

Modulatie 
MARC apparatuur maakt ge- 
bruik van FM modulatie. 
Bij die-modulatievorm varieert 

niet de sterkte van het uitge- 
zonden signaal, maar de uit- 
zendfrequentie in het ritme 
van de spraak. De mate waarin 

de uitzendfrequentie varieert 
noemt men ‘zwaai’, uitgedrukt 
in kiloherz.. De MARC norm 

staat 1,5 KHz zwaai toe, die 
alleen kortstondig overschre- 
den mag worden tot 2,2 KHz. 

De SM 1100/NL heeft een vast 
aangebouwde microfoon 
zodat we niet behoefden te 
testen hoeveel de zwaai 
bedroeg bij gebruik van een 
voorversterkte tafelmicrofoon. 
Bij normale bespreking op ca. 
10 cm. afstand bedroeg de ge- 
middelde zwaai 1,5 KHz. (pre- 

cies volgens de norm) met 
pieken tot 2,1 KHz. Zeer luide 
bespreking op korte afstand 
leverde op de piekzwaaimeter 
een waarde op van 2,4 KHz 
terwijl de Rogerpiep geduren- 
de % seconde een zwaai ver- 
oorzaakte van 4 KHz. Bij een 
continu fluittoon van grote 
sterkte regelde de zwaaibe- 
grenzer in de SM 1100/NL de 
modulatie netjes terug tot een 
waarde van 1,9 KHz. 
Allemaal keurige waarden en 
wij adviseren een bespreekaf- 
stand van de microfoon tussen 

5 en 10 cm. 23 
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Over het algemeen worden 27 
MHz zend/ontvangers op het 

zekeringskastje of kontaktslot 
van de auto aangesloten. 

Op zo’n aansluitpunt staat we- 
liswaar 12 volt, maar ook vaak 

allerlei stoorsignalen. 
Die stoorsignalen komen bij- 
voorbeeld van ontsteking, dyna- 
mo, kachelventilator, ruitenwis- 
sers enz. 

Het is natuurlijk niet de bedoe- 

ling dat deze stoorsignalen mee 
uitgezonden worden. 
We sloten de-SM 1 100/NL daar- 

om aan op een voedingsspan- 
ning van 12 volt die voorzien 

was van stoorsignalen. 
Op de foto kunt u zien hoe dat 
signaal eruit ziet. 
De dikke horizontale lijn staat 
op 12 Volt, en elk vertikaal vakje 
is één volt. 

De voedingsspanning is daarom 
12 volt met kortstondige mo- 

menten van 11 en 13 volt. 

De SM 1100/NL zendt deze sto- 
ring absoluut niet uit. 
De stoorsignalen waren meer 
dan 200 X zwakker (46 dB) dan 

de normale spraakmodulatie. 

Een CB-zender is bedoeld voor 

de overdracht van spraaksigna- 
len. In tegenstelling tot HiFi-in- 

stallaties dient het frequentie- 
bereik niet zo groot mogelijk te 
zijn. 
De beste verstaanbaarheid 
wordt verkregen, wanneer de 
zender aileen die tonen uit- 
zendt, die voorkomen bij de 
menselijke stem. 

Die tonen liggen ongeveer 

tussen de 400 en de 3400 Hz. 
Bovendien is het voor de ver- 

staanbaarheid beter dat de hele 

lage en de hele hoge tonen aan- 
merkelijk zwakker worden uit- 
gezonden dan de middentonen 
uit dit gebied. 
We voerden daarom aan de mi- 
erofoön van de SM 1 100/NL een 
in toonhoogte veranderende 

toon toe, en we keken hoe sterk 
de zender deze tonen uitzond. 
Het resultaat ziet u afgebeeld in 
figuur 4. 
Deze karakteristiek is zonder 
meer goed te noemen. 
Doordat de lage tonen nogal on- 

derdrukt zijn, klinkt de SM 1100 
erg helder, waardoor mensen 
met een erg lage stem wat on- 
natuurlijk kunnen overkomen. 
Aan de andere kant is die lage 
tonen onderdrukking bij mobie- 
len een groot voordeel omdat 
windgeruis, rijgeluiden etc. dan 
sterk verzwakt worden. 

Elke zender vervormt uw stem 

enigszins. We hoeven ons 
echter niet teveel zorgen te ma- 

ken over vervorming bij CB-zen- 

ders want de verstaanbaarheid 
wordt pas aangetast bij zo’n 
10% vervorming. 

De zender van de SM 1 100/NL 
vervormt echter buitengewoon 
weinig. Bij een toon van 1000 Hz 
en 1,5 KHz zwaai werd een zen- 
dervervorming gemeten van 

slechts 0,7%! 

Zelfs bij zeer harde geluiden, 

waarbij de begrenzer de zwaai 
terugregelt, bedroeg de vervor- 

ming slechts 1,2%. Dit zijn beide 
voor een communicatiezender 

uitermate goede waarden, de 
laagste die we tot nu toe geme- 

ten hebben. 

Het verschil tussen het hardste 

en het zachtste geluid dat een 

zender kan uitzenden noemen 
we dynamiek. 
Het hardste geluid wordt be- 

paald door de zwaai, die door de 
MARC regeling is vastgelegd op 
1,5 KHz. 

Het zachtste geluid wordt be- 

paald door de stoor- en ruisge- 

luiden die de zender zelf op- 
wekt, wanneer u niet in de mi- 
crofoon spreekt. Hoe groter de 

dynamiek, des te beter de ver- 
staanbaarheid. 

Bij de Stabo SM 1 100/NL is die 
dynamiek erg groot voor een 
zender, namelijk 45dB. Dat 
komt overeen met een verschil 

tussen spraak- en stoorgeluid 
van 178 X en dat is een uitzon- 
derlijk goede waarde. 

Hoe goed u andere stations 

kunt ontvangen, hoeveel last u 

heeft van stations bij u in de 
buurt, het zijn allemaal zaken 

die door het ontvangstdeel van 
de zend-ontvanger bepaald 
worden. 

Eigenlijk bepalen de ont- 

vangsteigenschappen in hoge 

mate het gedrag en de 

bruikbaarheid van de set als 

geheel. 

De gevoeligheid van een 27 
MHz zend/ontvanger is meestal 
eén van de eerste gegevens 

waar naar wordt gekeken. Toch 

is de gevoeligheid bij een CB 
zender niet de belangrijkste ei- 

genschap. 
Het mag misschien een voor- 

deel lijken als een CB set een ge- 

voeligheid heeft van bijvoor- 

| beeld 0,1 microvolt, maar een 
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Fig. 7. Tabel S meter. 

off. S waarde : S1 S3 S5 S7 S9 SJ*204B 
off. signaalsterkte : 0,2 0,8 3,2 12,5 50 500 microvolt 

meter combiboxafl. : S1 S3 S5 S7 S9 
aangewezen bij : 0,6 5,2 28 110 200 microvolt 

LED no ‘1 2 3 4 5 
ging aan bij : 0,6 2 10 40 180 microvolt 

Fig. 8. AM onderdrukking. 
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normale ‘2 golf antenne brengt 
overdag al gauw zo'n 1 tot 5 mi- 
crovolt aan ruissignalen binnen. 
Zo'n enorme gevoeligheid is in 

dat geval dan ook zinloos. Bo- 
vendien heeft zo'n gevoelige 

ontvanger ook vaak veel meer 
last van oversturing (blocking) 

door zenders die op andere ka- 
nalen werken. Nee, waar het in 

de praktijk bij gevoeligheid om 
draait is, hoe goed de verstaan- 

baarheid is bij een bepaalde 
antennespanning. De verstaan- 
baarheid hangt af van de sig- 
naal/ruisverhouding. 

De signaal/ruisverhouding, het 
verschil tussen de achtergrond- 
ruis en de spraaksignalen, wordt 

uitgedrukt in dB's. 

Bij 10 dB is de spraak circa 3 
keer sterker dan de ruis en dat is 

nét verstaanbaar. 

Wanneer de spraak 20 keer 
sterker is dan de ruis is de s/n- 
verhouding 26 dB en dat is goed 
verstaanbaar. 
Bij grotere signaal/ruisverhou- 
dingen wordt de verstaanbaar- 
heid steeds beter en bij 40 dB 
(100 X) spreken we over volle- 

dig ruisvrij. 
Hoe veel signaal er aan de SM 

1100/NL toegevoerd moest 
worden om een bepaalde sig- 
naal/ruisverhouding te krijgen is 

afgebeeld in figuur 6. 
Wilt u toch liever getalletjes 
zien? De gevoeligheid van de 
SM 1 100/NL voor 10 dB s/n (net 
verstaanbaar) was 0,6 microvolt 
en voor 26 dB (goed verstaan- 
baar) was de gevoeligheid 3,1 
microvolt. De 10 dB gevoelig- 
heid is wat beter dan de fabri- 
kant aangeeft (1 microvolt) 

maar een tweede testexem- 

plaar gaf nauwelijks verschil te 
zien. Deze gevoeligheid is net 
voldoende voor mobielgebruik, 
we zouden de 26 dB gevoelig- 

heid graag wat beter zien. 

S-meter 

De S-meter op een zendontvan- 

ger wordt gebruikt om het te- 
genstation een signaalsterkte- 
rapport te kunnen geven. 
De ontvangen signaalsterkte 

wordt uitgedrukt in S (Santiago) 
punten. Nu bestaat er een inter- 
nationale afspraak over die S- 
punten. Voor apparatuur die 
werkt op frequenties onder 30 

MHz (dus ook 27 MHz CB appa- 
raten) geldt, dat S9 overeen- 

komt met een door de antenne 
geleverde spanning van 50 mi- 
crovolt. 
Elk S punt is dan een stap van 6 
dB oftewel de halve spanning. 
S8 is dus 25 microvolt, S7 is 12,5 
microvolt enz. 

De SM 1 100/NL is uitgerust met 
Slichtgevende dioden (leds) die 

fungeren als S-meter. 
Over de slechte afleesbaarheid 
hebben we het al gehad, maar 
van een nauwkeurige ijking is 

ook nauwelijks sprake. 
In de tabel (figuur 7) hebben we 

uitgezet welk ledje aanging bij 
een bepaalde antennespan- 
ning. In die tabel staat ook de 
officiële waarde zoals die geldt 
voor CB apparatuur, evenals de 

aanwijzing van de S-meter van 

de combibox. De absolute ijking 
is niet erg nauwkeurig, maar het 
geheel heeft een vrij groot be- 
reik, dat zeker wel van voordeel 
is bij vossejachten. 

Squelch 

Wanneer de set op een kanaal is 
afgestemd waarop geen zender 

werkt, wordt een sterkte ruis 
hoorbaar. Dat wordt vaak als 
storend ondervonden. 
De squelch regeling maakt het 
mogelijk die storende ruis te 
onderdrukken. Door die 
squelch regeling wordt een 

ontvangen signaal pas weerge- 

geven, wanneer de signaal- 
sterkte groter wordt dan we 
hebben ingesteld met de 

squelch knop. 
Het is gewenst, dat de squelch 
regelaar een ruim bereik heeft, 

zodat het punt van weergeven 
op elke gewenste waarde kan 
worden ingesteld. In ieder geval 
moet de hoogste drempel bo- 
ven 50 microvolt (S-9) liggen, 
omdat overdag de storende 
ruisgeluiden (skip) wel een 
sterkte van S8 - S9 kunnen be- 

reiken. 
De squelch van de SM 1100/NL 

werkt netjes. 

Tijdens het schakelmoment van 
weergave naar de onderdruk- 
king en omgekeerd, zijn geen 
hinderlijke ploppen of knallen te 
horen. Het bereik van de 

squelch regeling is juist vol- 
doende. 
In de max. stand van de squelch 

moest 80 microvolt (= S9 + 6 
dB) toegevoerd worden om 
weer geluidsweergave te krij- 
gen. 

Het regelbereik is logaritmisch 
ingedeeld en op de helft van het 
draaibereik van de knop ligt de 
squelchdrempel bij ca. 3 micro- 
volt (S5). Toch is de instelling, 
vooral bij wat hogere drempels 
(S7 - S9) tamelijk kritisch. 

Selectiviteit 
Een ontvanger mag alleen maar 
de zenders ontvangen die uit- 
zenden op het kanaal waarop hij 

is afgestemd. 
Zenders op andere kanalen mo- 

gen niet worden weergegeven. 25 
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Fig. 10. Weergavebereik van de ontvanger. 

De mate waarin zenders op 

andere kanalen worden onder- 

drukt noemt men selectiviteit. 
Over het algemeen is het zo, dat 
niet gewenste zenders sterker 

onderdrukt worden naarmate 
ze een groter aantal kanalen 
verwijderd zijn van het afge- 
stemde kanaal. 
De meeste fabrikanten geven 
alleen maar op, hoeveel de 
onderdrukking is van zenders 
die werken op het kanaal náást 
het afgestemde kanaal (adja- 
cent channel selectivity). In 

onze testen geven we de onder- 
drukking altijd in grafiek-vorm, 
omdat daarin altijd direkt afge- 
lezen kan worden hoe sterk de 
zenders op andere kanalen mo- 

gen zijn, voordat zijde weergave 
van de gewenste zender beïn- 
vloeden. (Fig. 9) 
Links in de grafiek staat, hoe 
sterk de storende zender mag 

zijn en rechts de overeenko- 
mende onderdrukking in dB's. 

26 Hoe sterk de stations in uw om- 

geving binnen komen, hangt erg 

af van de situatie. 

De afstand, de gebruikte anten- 

ne's, de omgeving (stad- platte- 

land), het zijn allemaal factoren 
die de sterkte van het door een 
antenne ontvangen signaal in 
grote mate beïnvloeden. 

Als vuistregel mag u 
aanhouden, dat zenders (0,5 
watt) op grotere afstand dan 1 
kilometer over het algemeen 
een kleinere signaalsterkte bin- 
nenbrengen dan 1 millivolt bij 
verbindingen tussen vaste 

stations. Bij mobiele verbin- 
dingen ligt die spanning veel 
lager, ook al door de toepassing 
van de gebruikelijke mobiele an- 
tennes. 

De lijn in de grafiek geeft de sig- 
naalsterkte aan die een sto- 

rende zender mag binnenbren- 
gen voordat de signaal/ruisver- 

houding van de gewenste zen- 

der terugloopt van 20 dB (goed 
verstaanbaar) naar 14 dB (net 
verstaanbaar). Over de selecti- 

viteitscurve van de SM 1 100/NL 

zijn we niet erg te spreken. 

Het is tegenwoordig mogelijk 
om veel betere selectiviteits- 
waarden te halen tegen nauwe- 
lijks hogere kosten. 

We denken, dat voor de 

f 530, — die voor de SM 
1100/NL neergeteld moet wor- 
den, er best een wat duurder 
middenfrequent filter afkan. 
Voor alle zekerheid testten we 
nog twee andere SM 1100's op 
deze eigenschap maar deze ga- 
ven nauwelijks verschillen te 

zien met ons testexemplaar. 

Overigens is het wel zo, dat de 
grafiek is gemeten volgens de 

professionele SINAD-methode. 
Daarbij wordt de gewenste zen- 

der vrij zwak toegevoerd zodat 
de signaal/ruisverhouding 

slechts 20 dB bedraagt. 
Het is dan ook vanzelfsprekend, 

dat de storende zender ook niet 

zo sterk mag zijn. 
In de praktijk komen de gewen- 
ste zenders meestal sterker bin- 

nen, waardoor de absolute 

sterkte van de storende zen- 
ders natuurlijk ook groter mag 

zijn. 
In de praktijktest (werijden ca. 3 
weken met elk apparaat rond) 
bleek dat in de grote steden, 
waar veel zenders werken, over 

het algemeen slechts hinder 
werd ondervonden van zenders 

op één kanaal boven en één ka- 
naal onder het afgestemde ka- 

naal. 

Dichtdrukken 
Uw antenne voert alleen 
ontvangen zendsignalen toe 
aan uw set. De keuze welk sig- 
naal u wilt horen wordt gedaan 
in het ontvangdeel van uw 

zend/ontvanger. 

Nu is het zo, dat elke ontvanger 

slechts goed werkt, wanneer de 

sterkte van de signalen niet bo- 
ven een bepaalde waarde uit- 
komt. 

Zodra de signaalsterkte die uw 
antenne aan de ontvanger le- 
vert groter wordt dan die be- 
paalde waarde raakt de ontvan- 
ger ‘overstuurd’. Dat effect noe- 
men we blocking, of ook wel 
dichtdrukken. 

In de praktijk betekent het, dat 
zo'n sterke zender hoorbaar 

wordt over alle 22 kanalen en 
draäien aan de kanalenkiezer 
helpt niets meer .… 
De maximale spanning die de 

ontvanger kan verwerken is dus 
een belangrijk gegeven, hoewel 
belangrijker bij vaste stations 
dan bij mobielstations zoals de 
Stabo SM 1 100NL. 
De signaalsterkte, die de SM 

1100/NL volgens de professio- 
nele standaard meetmethode 
kon verwerken bedroeg liefst 

| 3,5 millivolt en dat is de hoogste 

waarde die we tot nu toe heb- 

ben gemeten! 
Voor CB apparaten is dat een 
uitstekende waarde, en van 
dichtdrukken zult u bij de SM 

1100/NL dan ook betrekkelijk 
weinig last ondervinden. 

Intermodulatie 

Op onze uitermate drukke CB- 
band werken vele zenders, die 

allemaal door uw antenne aan 

de ontvanger worden toege- 

voerd. De ontvanger kan die 
zendsignalen door elkaar men- 
gen. Werken er bijvoorbeeld 

twee zenders op resp. kanaal 
12 en 13, dan produceert uw 
ontvanger uit die twee signalen 
een aantal stoorsignalen, die 
dan liggen op de kanalen 11 en 
4, (3e orde produkten) en ka- 
naal 10 en 15 (5e orde produk- 

ten). Staat u toevallig afge- 
stemd op één van die vier kana- 
len dan lijkt het net of daar een 

zender aanwezig is die de échte 

zender op dat kanaal kan beïn- 
vloeden. 

Deze opwekking van stoorpro- 

dukten noemen we intermodu- 
latie. 
We geven in onze test altijd 
twee waarden op, nl. hoe sterk 
beide zenders mogen zijn om 
een schijnbaar signaal van 1 mi- 

crovolt te doen ontstaan op één 
(3e orde) en op twéé (5e orde) 

kanalen naast beide zenders. Bij 
de Stabo SM 1 100/NL mochten 

beide zenders resp. 100 micro- 
volt en 223 microvolt sterk zijn. 

Deze beide waarden kunnen we 

weer uitdrukken in intermodula- 
tie onderdrukking, die voor de 
SM 1100/NL dan ligt op 40 dB 
resp. 47 dB. Beide waarden zijn 

voor CB apparatuur aanvaard- 
baar. 

AM onderdrukking 

FM ontvangers mogen eigenlijk 
niet gevoelig zijn voor signaal- 

sterkte- variaties. 
Dat is belangrijk voor de 
ontvangstkwaliteit, maar be- 
paalt ook in hoeverre u last 

heeft van ontstekingsstoringen 
en ‘flutter’ (snelle sterkte varia- 

ties) bij mobielen. 
Sterkte- variatie is een variatie 
van de amplitude. Daarom noe- 
men we deze eigenschap AM 
onderdrukking. 

Omdat de mate waarin sterkte- 
variaties onderdrukt worden 
afhangt van de signaalsterkte, 

geven we de AM onderdrukking 

weer in een grafiek. 
(zie fig. 8) Daar zijn we bij de 
Stabo SM 1 100/NL best overte- 
vreder 

Reeds bij geringe signaalsterk- 

ten heeft de SM 1100 geen last 



meer van de sterkte variaties. 
De onderdrukking, links in de ta- 
bel, staat genoteerd in het aan- 
tal dB’s dat de amplitude varia- 
tie zwakker is dan teruggewon- 

nen FM-modulatie. 

Voor degenen die niet zo goed 
op de hoogte zijn: 

10 dB is ongeveer 3 X, 20 dB is 
10X, 30 dB is ongeveer 30 X 

en 40 dB is 100 X. 

Capture effect 
In de praktijk gebeurd het regel- 

matig dat er behalve het station 
waarmee u in verbinding bent, 
nog een (al dan niet ververwij- 
derd) station zendt op hetzelfde 
kanaal. 
Nu is een eigenschap van FM- 

ontvangers, dat zij het sterkste 

station weergeven en de zwak- 

kere onderdrukken. 
Het hangt van de kwaliteit van 

uw set af, hoeveel sterker het 
gewenste station moet zijn dan 
de storende zenders, om geen 
aantasting van de verstaan- 

baarheid te krijgen. 
Deze eigenschap meten we, 
door twee signalen tegelijkertijd 

op hetzelfde kanaal aan de 
ontvanger toe te voeren. Eén 
zender is de gewenste, die we 
zo sterk maken, dat hij een sig- 
naalruisverhouding krijgt van 20 

dB (goed verstaanbaar). De 
tweede zender maken we daar- 

na zo sterk dat de signaal/ruis- 
verhouding van de gewenste 
zender terugloopt naar 14 dB 

(net verstaanbaar). Daarna kij- 
ken we, hoeveel de gewenste 
zender sterker is dan de stoor- 

zender. Bij de Stabo SM 
1100/NL moest die gewenste 
zender 8 keer sterker zijn. Dat is 
niet zo'n geweldige waarde. 
Overigens verandert die ver- 
houding naarmate het gewen- 
ste stationsterkeris. Bij S7 (12,5 
pv) was de verhouding 6:1, ook 
nog geen waarde om over naar 

huis te schrijven, hoewel bij mo- 
bielen deze eigenschap wat 

minder belangrijk is dan bij ge- 
bruik als vast station. 

Ongewenste 
ontvangst 
Door het werkingsprincipe van 
moderne ontvangers kunnen ze 

behalve een frequentie waarop 
ze afgestemd staan, ook nog 
andere frequenties ontvangen. 
Uiteraard is dat niet de bedoe- 
ling en de fabrikanten zorgen er 
dan ook voor, dat die ongewen- 
ste ontvangst onderdrukt is. 
Het hangt van de ‘kwaliteit van 
de ontvanger af in hoeverre hij 
last heeft van ongewenste ont- 

vangst. 
Velen van u kennen uit de illega- 
liteit ongetwijfeld nog het effect 

van de Russische korte golf om- 

roepzender, die soms dwars 
door de QSO's heenkwam. 
Inonzetest vermelden wij alleen 

die frequenties, die storing ge- 

ven als zij sterker zijn dan 500 

microvolt. 
Bij de SM 1100 was alle neven- 
ontvangst prima onderdrukt op 

één frequentie na. 
Bij afstemming op kanaal 11 be- 
hoefde op de 2e spiegelfre- 
quentie (26,174) slechts een 
signaal van 10 microvolt toege- 
voerd te worden om een schijn- 

baar signaal van 1 microvolt op 
het afgestemde kanaal te pro- 

duceren. Overigens zult u bij 

mobiel gebruik van die slechte 
onderdrukking betrekkelijk wei- 
nig last ondervinden. 

Audio 
eigenschappen 

De SM 1100leverde een vermo- 
gen van 1,55 watt aan een luid- 
spreker van 8 ohm. (d 10%). Dat 

zegt echter weinig over de luid- 
heid waarmee de spraaksigna- 

len worden weergegeven. 
Dat komt door de kleine luid- 

spreker, het rendement daar- 
van, de vorm van de kast van de 

set enz. We meten daarom in 
onze tests de geluidsdruk die de 
set levert. 
Bij montage ter hoogte van de 
passagiersplaats, hangend on- 

der het dashboard van een per- 
sonenauto met ca. 50 cm. vrije 
ruimte onder de luidspreker, 
meten we dan op de bestuur- 
derplaats hoe hard de set klinkt. 

Bij de Stabotest hebben we dat 
tweemaal gedaan nl. één keer 

voor de set zelf, en één keer 
wanneer de aangesloten com- 
bibox op het dashboard, in het 
midden van de auto was ge- 
plaatst. 
De geluidsdruk drukken we uit 
in dBA en de beide waarden wa- 

ren: 92 dBA voor de set zelf en 

90 dBA voor de combibox. 
Ondanks het niet alte grote ver- 
mogen is dat een behoorlijk 

sterk geluid, voldoende voor 

vrachtwagens. 
Dat de combibox, ondanks de 
veel gunstiger opstelling, toch 
een geringere luidheid kon ge- 
ven ligt aan de geringe afmetin- 

gen van die luidspreker 
Bij hogere geluidsterktes werd 
de vervorming nl. zo hoog, dat 

de spraak nauwelijks meer ver- 

staanbaar was. 
Als u niet weet hoe hard 90 dBA 
is, kunnen we ons dat wel voor- 
stellen. Daarom hier ook een ta- 
belletje van de geluidsdruk van 
een aantal bekende geluiden … 

10 dBA bladergeruis 
20 dBA rustige kamer 

50 dBA normaal gesprek 

10 dBA verkeerstawaai 
100 dBA persluchthamer 
120 dBA rheriiskihe 

Vervorming 

Zoals al eerder besproken is 
vervorming bij communicatie 
apparatuur veel minder belang- 
rijk dan bijvoorbeeld bij HiFi 

apparaten, omdat pas bij zo'n 
10% vervorming de verstaan- 
baarheid wordt aangetast. De 
Stabo SM 1 100/NL leverde voor 
een _communicatie-apparaat 
echter een heel lage waarde. 
Bij een audiovermogen van 0,5 
watt en een zenderzwaai van 
1,5 KHz werd een toon van 1000 
Hz slechts 0,9% vervormd. 

Audio 

karakteristiek 
Net zoals de zender bij voorkeur 
alleen die tonen uit mag zenden 

die voorkomen in de menselijke 

stem, is het voor optimale ver- 
staanbaarheid aanbevelens- 
waardig als de ontvanger ook 
alleen maar die tonen weer- 
geeft. De grafiek van figuur 10 
geeft aan welk frequentiege- 

bied de SM 1100/NL weer kan 
geven. Zonder enig voorbehoud 
de meest ideale karakteristiek 

die we tot nu toe hebben geme- 

ten. 

Signaal- 
ruisverhouding 
Bij ontvangst van sterke sta- 
tions dient de achtergrondruis 
volledig verdwenen te zijn. 
Soms zorgt de ontvanger 
echter zelf voor een achter- 
grondruis, zelfs al is het ontvan- 

gen station erg sterk. 
De maximale signaal-ruisaf- 

stand is daarom een van de 
maatstaven ter bepaling van de 
kwaliteit van de ontvanger. 
De Stabo SM 1100 kan een 
maximale signaal-ruisafstand 
bereiken van liefst 52 dB 
(355 X), en dat is zeker voor 
een CB-apparaat een uitmun- 

tende waarde!! 

Voedingsspannings- 
ontstoring 
Zoals we bij de zender niet wil- 

len dat stoorspanningen van het 

boordnet mee uitgezonden 
worden, zo willen we ook niet, 

dat die stoorspanningen hoor- 
baar worden bij ontvangst. 

Nu, onze Stabo had totaal geen 

last van onze standaard vervuil- 
de 12 volts spanning (zie foto 3). 
Het stoorsignaal was meer dan 
46 dB (200 X ) onderdrukt. 

Constructie 
Over de constructie van de SM 
1100/NL niets dan lof. 

Niet alleen ziet de inwendige 
opbouw van de set er van bin- 
nen erg goed uit, Stabo verdient 
bovendien een tien met een grif- 
fel voor de doordachtheid van 
het uiterlijk met betrekking tot 

de veiligheidsaspecten. 

Het is bekend dat mobielsets 

vaak hangend onder het dash- 
board van de auto worden ge- 

monteerd. 
Gebeurt er een ongeluk, dan 
kan zo'n set voor lelijke extra 
verwondingen zorgen, zeker als 
er metalen uitstekende delen 
aan zitten zoals een microfoon- 

plug. 
Bij de SM 1100 zijn rubber knop- 
pen toegepast, de microfoon- 
aansluiting zit aan de zijkant - 

overigens op een zodanige ma- 
nier dat de set niet veel meer 

inbouwruimte behoeft dan de 
eigenlijke breedte - en het hele 
frontpanel is voorzien van een 
rubber stootrand. Evenals de 
bediening en aflezing in de mi- 
crofoon, verhogen al deze za- 
ken de veiligheid bij mobielen. 

De Nederlandse gebruiksaan- 
wijzing die bij deze SM 1100/NL 
wordt geleverd, vinden we wel 
wat summier voor de f 530, 
gulden die het apparaat kost. 

Er staat in waar alle knopjes 

voor dienen, maar meer ook 
niet. Wel staat het schema van 
de SM 1100 erin afgedrukt. We 
vernamen echter van de impor- 
teur dat wordt gewerkt aan een 
apart info-blad, volmet tips over 
ontstoring van auto's, afregelen 
van antenne's enz. 
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Garantie en service 

MARC 80 geeft zes maanden 
garantie, uitsluitend op mate- 
riaal- en fabricagefouten. Zoals 
gebruikelijk -en let daar goed op 

bij de aanschaf van elk merk 

apparaat- geldt de garantie 
alleen als het door de handelaar 
ingevulde garantiebewijs, voor- 
zien van datum van aankoop, ty- 
pe en nummer van het apparaat, 
firmastempel van de handelaar 
en kassabon mee wordt ge- 
stuurd met het te repareren 
apparaat. 

Overigens worden de Stabo 
producten in Holland gerepa- 

reerd door ‘Radio Holland’. Bij 

de professionals een zeer be- 
kende firma; vooral als leveran- 

cier, installateur en reparateur 
van communicatie-apparatuur 
voor de scheepvaart. 

Conclusie 

Voor de mensen die waarde 
hechten aan de uitkomsten 

van de meetgegevens, heb- 
ben we die samengevat in de 

tabel ‘Testresultaten’ waar we 

ook ons oordeel over die 
meetresultaten bij hebben ge- 
schreven. 

tijdens het lezen van deze test 
zult u zo langzamerhand ook 

wel tot de conclusie zijn geko- 
men, dat er enorm veel eigen- 

schappen van een zend/ont- 
vanger een rol spelen bij het 
gedrag van dat apparaat in de 
praktijk. 

Daarom is het ook erg moeilijk 
om een totaalindruk te geven. 

De zender van de SM 1100/NL 
is zonder meer uitstekend. De 
frequentie nauwkeurigheid en 

stabiliteit is uitzonderlijk, 
evenals de lage modulatiever- 

vorming en de dynamiek. 
Het ontvangerdeel van de SM 

1100 heeft een aantal buiten- 
gewoon goede eigenschap- 
pen zoals de hoge maximale 

signaal-ruisverhouding, 
goede AM onderdrukking, 
hoog blockingsniveau en 
uitermate lage vervorming. 

Erg jammer is het, dat de 
slechte selectiviteit een aan- 

tal van die goede eigenschap- 
pen niet tot zijn recht laat ko- 
men. 

Als Stabo dit zal verbeteren, 
zullen we dit ongetwijfeld mel- 

den, want het apparaat is die 
verbetering zeker waard. 

De bedienbaarheid, construc- 
tie en de hele opzet van het 
apparaat met betrekking tot 
de veiligheid is buitengewoon 
goed, hoewel de slechte 
afleesbaarheid van de S-me- 
ter weer een minpuntje is. Een 

buitengewoon handig asse- 
soire is de combibox, die het 
nadeel van de slechte aflees- 

baarheid van de S-meter 

opheft én een ingebouwde 
luidspreker heeft, maar waar- 

voor toch altijd nog ca. f 85, — 

neergeteld moet worden. De 
adviesverkoopprijs van de 
Stabo SM 1100/NL is f 530, —. 
Dit vinden wij, ondanks de bij- 
zondere mogelijkheid van de 
kanalenkiezer in de microfoon 

en de over het algemeen zeer 
goede eigenschappen, toch 
wel wat aan de dure kant. 

Daar staat tegenover, dat de 

naam Stabo staat vooreen uit- 

stekende garantie en service, 

die ook in Nederland ongetwij- 
feld op het zelfde niveau ge- 

houden zal worden als in 
Duitsland door de importeur 

MARC 80 en de service van Ra- 
dio Holland. 
Bewijs daarvoor is ondermeer 
de ‘antwoord- man van Stabo’, 
die 's maandagsavonds van 

19.30 tot 23uur vragen beant- 

woordt over Stabo, maar ook 

op andere vragen op 27 Mc ge- 
bied antwoord geeft. Tel. 075- 
179508. 

Wie onze indrukken tenslotte 

in een rapportcijfer vastge- 
legd wil zien: 

De zendeigenschappen waar- 

deren we met een 9, de 
ontvangeigenschappen met 
een 7 en de constructie en be- 

dienbaarheid met een 9. 

Importeur: MARC 80 BV, Sluis- 
polderweg 11, 

1505 HJ Zaandam. Tel. 075- 
123348. 
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Testresultaten 

Meetresultaat Zender 

Vermogen bij SWR 2:1 

Vermogensindicatie En 

Frequentie afwijking 25 C 

Harmonische onderdrukking 

Vermogen in nevenkanaal 

Modulatie begrenzing 

ongewenste stoormodulatie 

Audio karakt. via microfoon 

Vervorming normaal 

Vervorming bij oversturing 

Dynamiek 

Gevoeligheid 10 dB s/n 
Gevoeligheid 26 dB s/n 
RF gain bereik 
S meter aanwijzing 
Squelch bereik 
Delta tune 
Selectiviteit 
Blocking 
Intermodulatie 3e orde 
Intermodulatie 5e orde 
AM onderdrukking 50 mV 
AM onderdrukking mV 
Capture effect 
Ongewenste ontvangst 

Audio vermogen 
Luidheid 
Weergave vervorming 
Audio weergave-gebied 
Max. s/n verhouding 
Voedingsspanning ontstoring 
Gebruiksaanwijzing 
Constructie 

Vermogen kan. 11 bij 13, 2 volt 

Freq. afwijking -209 Ctot + 55 Oc 

570 mW 

487 mW 

5 leds 

20 Hz 

90 Hz 

86 dB 

1,8 microwatt 

1,9/2,4 KHz 

46 dB 

900 Hz - 3400 Hz 

0,7% 

1,2% 

45 dB 

0,6 microvolt 
3,1 microvolt 

5 leds 

0,3 tot 80 micro V 

37 dB 
3,5 mV/66 dB 
40 dB 
47 dB 
30 dB 
32 dB 

8:1 
zie tekst 
1,5 watt 

92 dBA 

0,9% 
400 Hz - 3400 Hz 

Beoordeling 

uitstekend 

uitstekend 

redelijk 

uitmuntend 

uitmuntend 

uitstekend 

uitstekend 

goed 

uitstekend 

goed 

uitmuntend 

uitstekend 

uitstekend 

redelijk 
matig 
niet aanw. 

redelijk 
goed 

niet aanw. 

slecht 
uitstekend 
redelijk 

goed 
uitstekend 

voldoende 
matig 
goed 
goed 

uitstekend 
uitmuntend 

uitmuntend 

uitmuntend 

uitmuntend 
matig 

uitstekend 



Uitslag van de 
prijsvraag 

In Break Break nummer 2 hebben wij gevraagd om een leuke naam voor onze vogel te 
bedenken. Nou, dat hebben we geweten! Duizenden en duizenden inzendingen zijn de afge- 
lopen weken bij ons binnengestroomd, soms met pakken van honderd tegelijk. De postbode 

ligt inmiddels thuis op bed met rugklachten, kun je nagaan! 
Toen bleef voor ons de moeilijke taak over om de leukste en meest voorkomende naam 
uit die enorme stapel te zoeken. Moeilijk, maar ook erg leuk, want heel veel inzenders 
hadden een aparte manier bedacht om onze aandacht op hun formulier te vestigen. Zo 

kregen we op een ochtend een gewichtig uitziende envelop van de belasting. Toen we hem, 
met angstige voorgevoelens openden, bleek daarin een deelname formulier te zitten! Ook 

hebben we tientallen kunstig bedachte gedichten gekregen, en prachtige tekeningen... 

Dat alles maakte de keuze er niet gemakkelijker op . 
Erg veel trokken de namen Neelie, Marc en Kappa aan onze ogen voorbij. Maar na veel zoek- 

en sorteerwerk bleek er toch één naam bij te zijn die in aantal alle anderen versloeg. Daarbij 

vonden we hem ook erg goed bij ons vogeltje passen. En van nu af aan kunt u onze Tokkel 

(want dat is het tenslotte geworden) overal aantreffen! 
Op de volgende bladzijde stelt hij zich officieel aan u voor. 

Uit de vele tokkelinzendingen heeft de voorzitter van de Nederlandse Communicatie Federa- 

tie, de heer W. Bos, de tien hoofdprijzen ader De uitslag ziet er als volgt uit! 
De eerste prijs, een S.B.E. 
opti-scan scanner, beschik- 

baar gesteld door de firma 
Senfor BV uit Rotterdam, 
gaat naar Gerard van Dies- 
sen, postbus 23302, 3001 KH 
Rotterdam. 

De J.E. Sugden meetappara- 
tuurset, beschikbaar gesteld 

door Audioscript BV uit 
Loosdrecht, is gewonnen 
door J.S. van Oostveen, 
Dunantstraat 13, 2131 RL 
Hoofddorp. 

Een Amroh CB 708 basissta- 
tion beschikbaar gesteld 

door de firma Amroh uit Mui- 
den, gaat naar de heer B.J.H. 
Vlaswinkel, Burgersveld 730, 
7327 CM Apeldoorn. 

De winnaar van de door Cuna 
Schiedam beschikbaar ge- 
stelde basisbak Cuna CFM 
2250 is Joep van Loon, Kel- 
tenstraat 9, 5037 KD Tilburg. 

ms De Beta CB 307 Mobielset, 
Ë beschikbaar gesteld door 

Alpha Electronics uit Schie- 

Leibbrand, Beukenrode 13, 
2317 BD Leiden. 

dam is gewonnen door J.M.C. 

Een Major 3000 Mobielset, 
beschikbaar gesteld door de 
firma Fisser Benelux uit Rot- 

terdam is voor O. Weber, 
Mauritslaan 11, 1211 JX Hil- 

versum. 

Een President KP 44 mobiel- 
set, beschikbaar gesteld 
door de firma Kopperman Ne- 
derland uit Almelo, gaat naar 
H. Hooftman, Nadorstweg 7, 
4333 AK Middelburg. 

Maxime de Gier, Alb. Schwei- 
zerlaan 225 te Den Haag is 
de winnaar van de door de 
firma Fluke Nederland uit Til- 
burg beschikbaar gestelde 
digitale multimeter Fluke 80 
22A 

Een Philips universele 27 

MHz antenne is gewonnen 
door Harry Verbraeken, Bist 

30 B2500 Lier (Antwerpen) te 
België. 

De tiende prijs tenslotte, een 
door de firma K40 Benelux uit 
Papendrecht beschikbaar ge- 
stelde K40 Speechprocessor 
microfoon, is voor T.M. Fee- 
nema, de Gaelanden 79, 8918 
KC Leeuwarden. 29 





TEAST EEEN Ne 

mi 
EIN 

S
R
 
e
n
 

L
n
 

E
e
 
I
P
 

Ber 
PR 

En 
A
N
 
GES 

on. 
R
e
 

An 
nt 

nd 
D
n
 

Zr 
DG 
e
r
 

den 
j
n
 

it 
er 

E
E
 

e
n
 

e
e
 

‚
4
 

: 
b
e
s
 
m
T
 

per 
BR 

ig 
D
,
 

L
e
d
 

E
 

\ 
f
t
 

D
n
 

i
e
t
s
 

Gs 
pn, 

3 
5 

X 
3 

‘ 
- 

e
N
 

o
n
e
e
 
B
e
n
 

on 
M
E
t
 
N
E
T
 

E
E
 

md 
Ke 

a 
e
t
 

nd 
B
a
k
a
s
 

W
e
r
e
 

> 
d
e
n
 

R
a
n
e
 

N
E
,
 

k 
et 

$, 
d
t
 

wate 
de 

i
s
 

f 
< 

m 
- 

« 
5
 

…
_
 

e
,
 

s 
l
n
 
j
e
 

D
r
 

Bn 
t
e
n
 

e
e
 
p
e
e
 

N. 
E 

e 

: 
. 

« 
4 

ĳ 
m
e
n
 

>
 

k
e
 

z
e
 

h
e
n
 

. 
LE 

A 
.
 

h
e
t
e
 

m
e
 

i
t
 

= 
e
t
.
 

h
e
 

e
k
 4
,
 

. 
, 

a
”
:
 

M
E
D
 

Vip 
te 

4 
- 

Ade 
r
g
 

W
h
 

AN, 
E
e
d
 

e
t
 
e
N
 

E
e
,
 

n 
K
g
 

n
 

„ 
Î 

« 
E
e
m
,
 

e
t
:
 

N 
Dn 

> 
7 

: 
-&: 

$ 
T
d
 

8
 

8
 

pi 
D
e
 

ee 
î 

, 
Tad 

i
e
 

RP 
À 

3 
e
N
 

7 
5 

Kd 
h
e
 

% 
« 

3 
a 

_ 
"
e
 

h
d
 

b 
E
e
 

"
A
,
 

h
e
a
 

-
 

e 
à, 

. 
Ee 

E 
r
e
 

M
d
 

«
t
i
 

h
e
 

…& 
P
i
t
 

g
r
 €
 

a
i
n
 

DE 
bar 

he 
wkn 

Wk 
: 

en 
Es 

Eler 
e
t
e
r
 

: 
N
E
R
R
,
 

e
i
e
r
 

B
e
r
n
e
r
 

eN 
8 

à 
an 

à “ryiniqeBjeer epuedag 
uny ue verseu uni 

do seu 

Be
h.
 

e
n
 

i
e
 

5 a
 

au
uo
ue
 

ep
 

uf
iz
 

pu
oy
se
wu
ey
 

'U
ep
an
eb
 

pr
ey
se
eq
ua
do
 

op
 

b
e
t
e
 
n
e
n
e
o
j
u
n
w
w
o
o
 
ezep 

uliz J
H
Y
I
N
 
ep 

ueA 
o
e
b
f
A
 
ap 

e
n
 

P
I
-
A
J
 
BU 

Je1OOA 
‘uetszsinjsg 

91 s
I
y
I
e
u
s
,
 

| 

$ 
rid 

n
e
 

ny
 

SE
MA

 
Q8
6L
 

uE
EW
 

£ 
1
9
9
 

dE
eq
uU
SM
YI
aG
U0
 

UB
 

jE
eb

 
„
e
l
 

H
O
 

JO
O 

30
3 

SE
M 

‚j
aB

ON
pI

ze
dI

un
wW

Od
, 

e
z
e
 

H
P
O
 

L 
St
 

uT
 



Natuurlijk waren er ook erg veel namen bij, 
die veel op Tokkel leken. Daarom hebben we 
de elfde tot en met de 25e prijs laten trekken 
uit deze namen, die uiteenliepen van Tokkel- 

eend tot Tokkelientje. 

De elfde prijs een K40 Mo- 
bielantenne, werd beschik- 
baar gesteld door K40 Bene- 
lux uit Papendrecht. Hij werd 
gewonnen door E. Engels, 
Hemmeland 7 uit Lelystad. 

De twaalfde tot en met de 
vijftiende prijs, een DV 27 

mobielantenne, beschikbaar 

gesteld door Ton Ahlers Elec- 
tronica, uit Rijsenhout, gaan 
naar: 

W. Akkermans van Slinger- 
landstraat 25b in Breda, Jo- 

chem Bakker, Arubastraat 7 

in Urk, P. Pieplenbosch, Ame- 

land 10 in Zoetermeer, J. vd 

Sligte, Salviaweg 17 in Zwol- 
le. 

De zestiende tot en met de 

25e prijs betekent een gratis 

jaarabonnement op Break 
Break. En dat is gewonnen 

door: 

A. Kamminga, Dordtse 

straatweg 448 in Rotterdam, 
Theo Gaasbeek, P.W.A. Park 

130 in Veenendaal, N.l. Tinga, 
Blommesteinsingel 76 in 
Gouda, M.C. Roverts, Devel- 
stein 17 te Amsterdam, Willy 

de Boeck, Weidestraat 71 in 

Mariakerke - Gent in België, 
P.R. Corba, Zeewijksingel 59 

in Oost Souburg (Limb), A.D. 

Godee, Hubert Dijckhuis- 
straat 47 bis in Utrecht, H. 
Aalders, Dr. Ariensstraat 10 
te Ulft, B.W. Gootjes jr, Wil- 

helminastraat 6 te Numans- 

dorp en A.B. Dohle, Dr. 

Schaepmanstraat 26 in As- 

sen. 

De 26e tot en met de 30e 

prijs is het boek ‘De Marc is 
er voor iedereen’ van S. Kara- 

manolis: Jan Labruyere te 
Biervliet, Marc Frinking te 

Amsterdam, Chr. Kistemaker 
uit Andijk en Nando van 

Leeuwen te Assen. 

Stratis Karamanolis 

MARC is er voor iedereen 

De laatste zeventig 
prijzen zijn de stof- 
fen badges met onze 
Tokkel erop. 

De 31e t/m de 100e prijs 

gaan naar: 

Karel van Spengen te 
Bussum, M. Kramer te Am- 

sterdam, W. Erkelens te Den 
Haag, D.J. Antonisse te Zoe- 

termeer, C.A. Bakhuys te 

Heerhugowaard, J.J. Simons 
te Terheyden, A.M. van Meer 
te Rucphen, M. Voogt te 
Hoofddorp, J. Aben te Leide- 
acker, A. van Bergen te Mon- 
ster, W. van Leeuwen te Sint 
Annaland, J. Schuurman te 
Ede, W.G. Kessels te Weert, 
C. Hollemans te Rotterdam, 
W. de Heer te Leidschendam, 
L. Portena te Joure, D. van 
Zanen te Den Haag, B. Riem 

te Haarlem, Marc Hooijschuur 
te Rijnsburg, Marc Hulsbosch 
te Linnne, Guido Dinnesen te 

Breda, Co van Laarhoven te 
Amsterdam, Theo Smakman 

te Lisse, J.W. Ender te Ber- 

gen, Ron Euser te Hendrik Ido 
Ambacht, E. Verhoeven te Til- 

burg, E. Govaerts te Tessen- 
derlo (België), H. de Geus te 
Herkingen, L. Convents te 
Eindhoven, P. Hoekman te 
Kampen, J. van der Veen te 
Heerenveen, A. Franken te 
Almelo, Klaas Dolman te Mui- 

den, A. Berkhout te Rotter- 

dam, J. van Rietschoten te 
Den Haag J. vd Vlies te Slie- 
drecht, F. van Hattum te 
Utrecht, M. van Gelderen te 

Uitgeest, J. ter Maat te En- 

ten, J. Slinger te Zwanen- 
burg, N. Piersma te Amster- 
dam, A. van Bever te Rotter- 
dam, J.J. Molhuizen te Dor- 
drecht, Joost van der Linden 

te Leerdam, R. Straat te 
Tijnaarloo, P.T. Helfrich te 
Leeuwarden, C. Pomp te Gro- 
ningen, Ralph Brevet te 
’s-Gravenmoer, C. Ramirez te 
Geldrop, W. Elena te Veldho- 
ven, C. van Nieuwenhoven te 
Joure, F.J. Doldersum te 
Zutphen, A. Miedema te Dok- 

kum, B. Okker te Zandvoort, 

G. Jorgensen te Hardenberg, 

H. Verkaaik te Zoetermeer, G. 
vd Loop te Valkenburg, J. 

Meywaard te Utrecht, K. Dijk- 

huizen te Spijk, T. Godding te 
Maastricht, J. Meijer te 

Noordwolde, J. Sikkens te 
Joure, P. Driessen te Deurne, 

C. Heemstra te Winschoten, 
A. Debels te Amsterdam, 

Bouk Stoelwinter te Heeren- 
veen, W. van Dorst te Roo- 

sendaal, H. Hoekstra te Dinx- 
perlo, G. Boonstra te Gebal- 
deburen, Christian Martens 
te Ronse (België), F. Schem- 
mekes te Amsterdam! 

Zoals bekend bestond de vogel tot voor kort alleen maar uit een kop. De bekende stripteke- 
naar Pieter Breda heeft er echter voor gezorgd, dat Tokkel, nu hij zichzelf eenmaal kan voor- 

stellen, dit ook volledig kan doen, kompleet met zijn korte dikke lijfje. Tokkel behoort -zoals 
één der inzenders vindingrijk schreef- tot de kappagaai-achtigen. En het zal zeker niet lang 
meer duren voor hij bekend zal zijn als dé Mascotte voor iedereen die geïnteresseerd is in 
27 MHz radiocommunicatie! 

We zullen ervoor zorgen, dat iedereen zijn welverdiende prijs zo snel mogelijk krijgt thuisgestuurd. 



QSL-kaarten bevestigen de ont- 
vangst van een bepaald station. 

Niet alleen zend- en communica- 
tieamateurs wisselen onderling 
kaarten uit, ook omroepstations 
op de kortegolfbanden sturen 
vaak QSL-kaarten als je een ont- 
vangstbericht stuurt. 

Zo'n QSL kaart wordt vaak gezien 
als een visitekaartje in communi- 
catieland, vandaar dat je er hele 
mooie onder vindt. 

Break-Break drukt regelmatig de 
allermooisten - of leukste - af. Bij 
voorkeur kaarten in meerdere 
kleuren, maar ook bijzondere! Heb 
je zelf mooie kleuren- of bijzondere 
kaarten in je collektie, dan kunnen 
die gepubliceerd worden in Break- 
Break. Verpak ze in een stevige en- 
veloppe en stuur ze aan: Break- 
Break - Julianalaan 21 - 2421 cv 
Nieuwkoop. Zet in de linkerboven- 
hoek QSL. 
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Eed 

Eén van de meest besproken, zo niet hét meest besproken onderwerp op de 27 MHz band is ongetwijfeld de 

antenne. De theorie over de werking van antennes is uitermate ingewikkeld en gaat uit van ideale situaties. In 

de praktijk bestaan die ideale situaties zelden en zo komt het, dat een antenne in het ene geval uitstekende re- 
sultaten geeft en in het andere geval niet. 

Het geheel wordt bovendien nog ondoorzichtiger gemaakt door een aantal commerciële lieden die vele S-pun- 

ten verbetering beloven, wanneer u hún speciale antenne gebruikt. Over het algemeen is het zo, dat uw porte- 

monnaie lichter wordt naarmate het aantal beloofde dB's winst stijgt. Metingen verrichten aan antennes is 
voor amateurs een nagenoeg onmogelijke zaak, zodat men afgaat op praktijkervaringen. 

Jammer genoeg worden die over het algemeen beïnvloed door zoveel bijkomende factoren, dat de prestaties 

van de antenne er meestal niet meer in terug te vinden zijn. 
Kortom, voor velen blijft de antenne maar een duister geval. In dit artikel zullen we eens gaan kijken naar de 

theorie en praktijk van 27 MHz antennes, en tegelijkertijd eens een aantal fabeltjes de wereld uit 

helpen. 

Fabeltjes en sprookjes. 

Een heleboel daarvan heeft u vast wel eens gehoord 
op de band of gelezen in geestdriftige advertenties. er een voor u heb) zorgt ervoor, dat het 27 MHz sig- 
Laten we een paar van de meest voorkomende eens naal zo sterk mogelijk binnenkomt, maar alle ORM en 
onder de loep nemen: ‚storing bij de buren wordt onderdrukt. 

hoeveelheid gemaakte antenne (u mag blij zijn dat ik 

‚ Over alles wat met antennes te maken heeft, doen de- 

1) De oude typen groundplane antennes uit de USA, zelfde soort verhalen de ronde. 

die met vier radialen i.p.v. drie, die waren toch veel 

beter als al die nieuwe, moderne antennes! 1) Uw antennekabel moet 11, 22 meter of een veel- 
2) De beste antenne moet eigenlijk een hele golf, dus | voud daarvan lang zijn. 
11 meter, lang zijn. (2) Deze dure, verzilverde plug, geeft veel minder 
3) Een 5/8 golfantenne is altijd beter dan een Y golf | doorlaatverliezen. 
antenne. 3) De pluggen en aansluitingen zorgen voor een flinke 
4) Die antenne van merk X is het beste van allemaal, { SWR, neem dus déze goedkope (of dure!). 
want die heeft een echte goudlaag! | 4) Als je antenne niet precies 1:1 staat, kom je veel 

5) Een %golfantenne heeft geen aarde nodig. | minder ver. Bovendien ga je dan storing veroorzaken 
6) Die … antenne heeft een hele speciale vorm en | bij de buren. 
geeft daardoor 4 tot 6 (!) S-punten verbetering. 
7) Deze antenne heeft 7 dB winst. ‚Nou, op deze manier kunnen we nog wel een paar bla- 

den van Break Break vullen. Al deze verhalen, zoge- 
naamde eigenschappen, al staan ze in nóg zo'n 
mooie folder, zijn | AL DELE | 

8) Onze ‘super de luxe’ kamerantenne werkt nét zo 
goed als een antenne op het dak. 

9) De speciale vorm van deze in slechts zeer beperkte 
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Hoe zit het dan wel? 
Om een enigszins duidelijk 
beeld te geven wat antennes 
nu wel en niet kunnen en de 

problemen daaromheen, moe- 
ten we toch eerst een stapje 

terug, naar de theorie. 
Over de antennes en hun theo- 
retische achtergronden zijn 
hele dikke boeken boordevol 
met formules geschreven. 
Maar we zullen het zo eenvou- 

dig mogelijk proberen te hou- 
den. 
We gaan eerst eens kijken 
naar twee electronische 
onderdelen, nl. de spoel en de 
condensator. 
Een spoel is in feite een stuk 
draad, al of niet opgerold. Een 
spoel heeft wat we noemen: 
zelfinductie. Die zelfinductie 
zorgt ervoor, dat de schijnbare 
weerstand van de spoel steeds 
hoger wordt naarmate de 
frequentie van de stroom die 
fte lolol dal:1- in Mlelele) Mole) Maloe [-14 
wordt. Hoe langer de (opge- 
gelo [<3 Me | f:T: lo Ma lol Maloe [-1e [- 
zelfinductie, en hoe groter de 

schijnbare weerstand. 
Een condensator heeft een 
capaciteit, die wordt gevormd 
door twee metalen vlakken op 
enige afstand van elkaar. De 
eigenschap van een condensa- 

tor is, dat de schijnbare weer- 
stand voor de stroom die er 
doorheen loopt steeds kleiner 

wordt naarmate de frequentie 
van de stroom hoger wordt. 
Dat is dus precies tegenge- 
steld aan de eigenschap van 
de spoel! 

paris 

De afmetingen van de metalen 

vlakken én de afstand bepalen 
ols Mer: lo: Ter) (144 (: (a Me (- Metel g lo (210 he 
sator. 

miel Melger (:1 ate [= Mer: tof: tel (-1L AR glel-; 
lager de schijnbare weerstand. 
In figuur | hebben we de beide 
onderdelen afgebeeld, en ook 
de grafiek die aangeeft hoe 
het weerstandsverloop is ten 
opzichte van de frequentie. 
In die figuur staat ook afge- 
beeld, wat er gebeurt als we 
beide onderdelen met elkaar 
verbinden. 
We.noemen die samenschake- 
ling een resonantiekring. Inte- 
ressant is, te zien wat er 
gebeurt met de schijnbare 
weerstand: Bij lage frequenties 
overheerst de spoel en zorgt 
voor een lage weerstand. 

Bij hoge frequenties over- 
heerst de condensator en 

zorgt dan ook voor een lage 
weerstand. Daartussenin zit 
echter een overgansgebied. Er 
is één frequentie waarbij de 
schijnbare weerstand van de 

spoel en de schijnbare weer- 

stand van de condensator 
gelijk zijn. Dat punt noemen we 
‘resonantie’ en de schijnbare 
weerstand van de combinatie 
is daar het hoogst. 

De dipoolantenne. 
Wat heeft dat nu allemaal met 
antennes te maken, zult u vra- 

gen. Kijk dan maar eens naar 
fig. 2. Daarin hebben we gete- 
kend, hoe een spoel en een 
condensator worden omge- 

vormd tot een antenne. 
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We zeiden het al: een spoel 

behoeft niet persé een 
opgerolde draad te zijn, elk 
stukje draad heeft zelfinductie. 
DI: Wer: | or: ler} (<110A£: (a Re l-Merelg lela hs 
sator hangt af van de afme- 
tingen van de metalen vlakken. 
Ook de uiteinden van een stuk 
draad die een flink eind van 
elkaar zijn, vormt een conden- 
sator, al is de capaciteit na- 
tuurlijk erg klein. 
In figuur 2 ziet u ook een klein 
cirkeltje met een G. erin. Dat is 
het symbool van een generator 

(leverancier van energie), in 
ons geval de zender. 
De rode lijnen in figuur 2 
stellen het magnetisch veld 
voor, dat wordt opgewekt door 
de stroom die de generator 

Fig. 1 schijnbare weerstand 
van spoel en condensator 
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door de spoel stuurt. De blau- 

we lijnen stellen het electrisch 

veld voor dat tussen de platen 
van de condensator ontstaat. 

Wat zien we nu? De spoel 
wordt gevormd door twee 
stukken draad of metalen sta- 
ven en de condensator ont- 

staat tussen de uiteinden van 

de draden of staven. 
De energiebron G (de zender) 
levert energie aan deze 
spoel/condensator combinatie 
en die energie wordt uitge- 
straald in de vorm van een 
magnetisch en een electrisch 

veld. 

Zodra er sprake is van energie- 
uitstraling noemen we hetgeen 

energie uitstraalt: antenne. 

bij 
/ iN 

5 
4 

Fig. 2: Dipoolantenne gevormd uit spoel en condensator 



Resonantie 

Een dipoolantenne heeft, net 
zoals de parallelschakeling van 
de spoel en condensator een 
resonantie frequentie, die 
bepaald wordt door de zelfin- 
ductie van de spoel (de lengte 
van de draad) en de capaciteit 
(de afstand tussen de uitein- 
den van de draad). In feite 
spelen er nog een aantal 
eigenschappen mee, maar die 
zouden deze eenvoudige uit- 
leg alleen maar ingewikkelder 
maken. 
Voor ons doel moeten we zor- 
gen dat we maximale energie 
kunnen afstralen op de 27 
MHz band. Maximale energie- 
afstraling vindt plaats wanneer 
de dipoolantenne in resonantie 
is. 
We kunnen dit doen, door de 

beide draden een bepaalde 

lengte te geven. Hoe langer de 
draden, des te meer zelfinduc- 
teit en des te lager de reso- 
nantie frequentie. Bij kortere 
draden gebeurt precies het 
omgekeerde. 
Zoals u ongetwijfeld weet, kun- 

nen we frequentie ook omre- 
kenen naar golflengte. Dat 
doen we, door de lichtsnelheid 
(300.000 km/sec) te delen 

door de frequentie. Voor onze 
27 MHz is de golf-lengte ca. 11 
meter. 

Als elke draad van de dipool 
een electrische lengte heeft 
van % golflengte, dan is de an- 
tenne in resonantie en stralen 

we maximaal vermogen uit. 
We spreken bewust over elec- 
trische lengte, omdat allerlei 
invloeden ervoor zorgen, dat 
de echte lengte iets kleiner 
moet zijn om de antenne in 
resonantie te brengen. Dipool- 
antennes worden overigens 
niet zo erg veel gebruikt op de 
27 MHz band, hoewel het fabri- 
kaat Avanti er één in zijn pro- 
gramma heeft onder de 
codenaam AV 160. 

Straling, 
stralingsweerstand 

en polarisatie. 
We hebben gezien dat de 
dipool antenne in feite een 
resonantiekring is. 
Hij vertoont dus net als de sa- 
menschakeling van spoel en 
condensator een bepaalde 
weerstand op het resonantie 

punt. 

Die weerstand noemen we de 
stralingsweerstand. Hij 
bedraagt bij een dipool onge- 

veer 73 Ohm maar is erg 
afhankelijk van invloeden van 
de omgeving. In figuur 3 
hebben we de dipool nogmaals 

36 getekend maar nu met de stra- 

Alles over basis 
antennes 

ling die hij uitzendt. De rode lij- 
nen zijn het magnetisch veld 
dat alleen op zeer korte af- 
stand is waar te nemen. Het 
electrisch veld reikt veel ver- 

der, en dat gebruiken we dan 
ook om onze informatie over 

te dragen. 
Het electrische veld heeft de- 

zelfde stand als de richting 
waarin de antennestaven 
lopen. Zetten we de antenne 
vertikaal, dan is het veld ook 
vertikaal. We spreken dan over 
een vertikaal gepolariseerde 
antenne. 

Voor de CB-communicatie 
wordt uitsluitend de vertikale 
polarisatie toegepast. Zetten 
we de antenne horizontaal, 
dan spreken we over horizon- 
tale polarisatie. 

De groundplane 
antenne. 

Zoals we hebben gezien, 
bestaat de dipoolantenne in 

principe uit twee metalen 
draden of -staven, die in el- 
kaars verlengde zijn bevestigd. 
Het blijkt nu, dat we behalve 
de dipoolantenne ook nog een 
aantal andere vormen kunnen 
gebruiken. In fig. 4 hebben we 
het principe van een zeer veel 
gebruikte antenne getekend, 
nl. die van een %-golf ground- 
plane antenne. | 
Wat hebben we namelijk ge- 
daan? Eén helft van de dipool 
is vervangen door een grond- 
vlak. Als dat grondvlak perfect 
geleidend is, bijvoorbeeld een 
metalen plaat of zeewater, lijkt 
het net of de ontbrekende 

helft van de dipool er tóch is. 
Die ‘spiegelbeeldige’ antenne 
hebben we gestippeld gete- 
kend. 
De aardigheid van deze grap is 
natuurlijk dat de mechanische 

lengte nu maar 1 X % golfleng- 
te (ongeveer 2,75 meter) is, in- 
plaats van twee keer 2,75 me- 
ter, zoals bij de dipool De stra- 
lingsweerstand verandert bij 
deze truc natuurlijk ook. We 
gebruiken in feite maar een 
halve dipool, en daardoor 
wordt de stralingsweerstand 
ook de helft, nl. 36,5 ohm. 

Aanpassing. 

Voordat we nu verder ingaan 
op die antennetypen, gaan we 
eerst eens kijken naar een 
ander belangrijk punt. 
Zoals we hebben gezien, 

bedraagt de stralingsweer- 
stand van de dipool ongeveer 
73 ohm, en van de %-golf 
groundplane 36,5 ohm, hoewel 

beide waarden sterk beïnvloed 
kunnen worden door de omge- 

ving. 
In de praktijk is het zo, dat 
door de hoogte van de an- 
tenne boven de grond en 
andere oorzaken de stra- 
lingsweerstand verandert. 
Bij de dipool is een stralings- 
weerstand van ongeveer 50 

ohm veel meer voorkomend 
dan de theoretische waarde 
van 73 ohm. 
Daarom heeft men onze zen- 
ders zodanig gebouwd dat ze 
maximale energie leveren aan 
een antenne met een stralings- 
weerstand van 50 ohm. Deze 
waarde is over de gehele 
wereld genormaliseerd. 
Wat gebeurt er nu, als we een 
antenne aansluiten die geen 
50 ohm stralingsweerstand 
heeft? 

De zender kan dan zijn energie 
niet kwijt, want een deel van 
de toegevoerde energie wordt 
gereflecteerd. 

Er ontstaan 'Staande golven’ 
op de kabel tussen zender en 
antenne. Zijn er geen staande 
golven, dan heeft de antenne 

Fig. 4: Het grondvlak ‘spiegelt’ de 
% golflengte antenne, zodat schijn- 
baar een /% golfdipool ontstaat. 

Fig. 4. 

een weerstand van 50 ohm en 
noemen we hem ‘aangepast’. 
De staande golfverhouding is 
dan 1:1 en de zender levert 
maximale energie aan de an- 
tenne. Is de stralingsweerstand 
bijvoorbeeld 75 ohm, dan is de 
staande golfverhouding 75:50 
= 1,5:1. De zender levert dan 
minder energie. Overigens is 
dat niet zo veel minder. Als u 
ook onze testen leest, dan ziet 
u dat het zendvermogen bij 

een SWR van 2:1 soms maar 
zo'n 10% terugloopt en dat 
merkt uw tegenstation nauwe- 
lijks. 
Over het algemeen is een SWR 
van 2:1 nog een toelaatbare 
waarde, maar we streven er 
natuurlijk naar, de SWR pre- 
cies 1:1 te krijgen, wat over- 
eenkomt met het bereiken van 
een stralingsweerstand van 50 
ohm van de antenne. 

U -Golfgroundplane 
met zijradialen. 
We weten nu, dat we moeten 
proberen een stralingsweer- 
stand van 50 ohm te bereiken. 
De groundplane antenne heeft 
echter een stralingsweerstand 
van 36,5 ohm. Bovendien is 
zo’n hele grote metalen plaat 
onder de antenne constructief 
nauwelijks te verwezenlijken, 
terwijl we de zee ook niet altijd 
bij de hand hebben... Men 
heeft nu ontdekt, dat het me- 
talen grondvlak ook vervangen 
kan worden door metalen sta- 
ven, die elk ook weer '/ -golf- 

lengte lang zijn. Die staven 
noemen we radialen. 
Er moet echter direct bijge- 
zegd worden dat de metalen 
staven lang niet zo goed 
werken als een écht metalen 
vlak. Er ontstaat verlies, maar 
daar komen we straks nog op 
terug. 

In ieder geval is de constructie 
er veel gemakkelijker op 
geworden, zeker als we de an- 
tenne op een mast of schoor- 
steen willen monteren. 
Daarnaast is er nog een ander 

Fig. 3. Stralingsveld van een dipool antenne. 



foefje bedacht om de stralings- 
weerstand van 36,5 ohm om- 
hoog te krijgen. 
Als we de radialen loodrecht 
naar beneden zouden laten 
wijzen hebben we weer een 
dipool gekregen, waarvan de 
stralingsweerstand ongeveer 
73 ohm is. Zetten we de sta- 

ven horizontaal, dan ontstaat 

een %-golf antenne met kunst- 
matig grondvlak, waarvan de 
stralingsweerstand ongeveer 
36,5 ohm is. 
Daartussen bevindt zich dus 
een stand, die precies 50 ohm 
moet zijn! 
Het blijkt, dat wanneer de 
radialen onder een hoek staan 
van ongeveer 135 graden ten 
opzichte van de straler, dat die 
antenne dan een stralings- 
weerstand van ongeveer 50 
ohm heeft. 
Zo'n antenne is afgebeeld in 
fig. 5, en veel fabrikanten heb- 
ben zo’n antenne in hun pro- 
gramma opgenomen. 
Hoeveel radialen moeten er nu 
geplaatst worden? In feite on- 
eindig veel, om optimaal re- 
sultaat te krijgen. In de praktijk 
blijkt, dat drie, beter nog vier 
radialen, ook redelijk voldoen. 
Het is dan wel zo, dat de ‘spie- 
geling’ niet optimaal is, waar- 
doer de hoogte van de 
antenne boven de grond een 
belangrijke rol gaat spelen. We 

komen daarop nog terug bij de 
behandeling van de stralings- 
patronen. 

5/8 golflengte 

Het is zeker niet zo, dat we altijd 
gebonden zijn aan een kwart- 
golflengte straler. In feite is 
elke lengte bruikbaar, en als 
vuistregel geldt, hoe langer 
hoe beter! 
We moeten er echter wel voor 
zorgen, dat de antenne in 
resonantie blijft. 
Het blijkt nu, dat er een aantal 
lengtes zijn, waarbij we zonder 
al te veel problemen de stra- 
lingsweerstand weer op 50 
ohm kunnen krijgen. 
Eén zo'n lengte is 5/8 van de 
golflengte. 
De stralerstaaf is dan zo’n 6,70 
meter lang. Alleen gedraagt 

zo'n staaf zich als een capaci- 

teit. 
Nou, u weet nog wel uit het 
begin van dit artikel dat we 
moeten zorgen dat de schijn- 
bare weerstanden van de ca- 
paciteit en van de spoel gelijk 
moeten zijn om resonantie te 
krijgen. In de 5/8 golflengte an- 
tenne is dan ook altijd één of 
andere spoel opgenomen. 

Soms is dat in de vorm van een 
ring (zie figuur 6), bij sommige 
antennes is dat in de vorm van 
een losse aanpas-unit (Stabo). 

Alles over basis 
antennes 

Ook de 5/8 antenne heeft een 
ideaal geleidend grondvtak no- 
dig (metalen plaat) maar wordt 
in de praktijk meestal uitgerust 
met 4 radialen. Daarbij treedt 
het zelfde verschijnsel op als 
bij de groundplane met 
zijradialen: de hoogte van de 
antenne boven de echte grond 
gaat een rol spelen. 
Heeft zo'n 5/8 antenne nu 
voordelen? Zeker wel, want de 
vorm van de stralingsdiagram is 
gunstiger, maar daar komen we 
straks nog op terug, evenals op 
‘antenneversterking’. 

We gaan eerst eens kijken 
naar een ander veel gebruikt 
antennetype. 

De % golf dipool 
In feite hebben we hem al be- 
sproken, want deze antenne is 

hetzelfde als de dipoolantenne 

uit het begin van dit verhaal. 
Alleen sluiten we de zender 
niet in het midden van de 
dipoolantenne aan, maar op 
eén van de uiteinden. 
Toch geeft dat heel andere 
eigenschappen, zodat we daar 
toch even op in gaan. 
In figuur 7 hebben we beide 
dipolen voor u getekend, met 
naast de dipolen een grafiekje 
van de stralingsweerstand op 
elke plaats van de antenne. U 
ziet, dat bij de dipoolantennes 
de weerstand in het midden 
het laagst is en aan de uiteinden 
hoog. 
In het midden is die stralings- 

weerstand zo'n 73 ohm, maar 
aan de uiteinden veel hoger. 
In de praktijk zo'n 150-200 
ohm. Gaan we de dipool dus 
aan het uiteinde voeden, dan 
moeten we zorgen dat die 
hoge weerstand omgevormd 
wordt tot de 50 ohm die we zo 
graag willen zien. 
Dat gebeurt meestal, door een 
transformator in de antenne 
op te nemen. 

Meestal bestaat die transfor- 

mator uit een spoel met een 
aftakking. 
Heeft zo'n antenne nu voorde- 
len? Zeker wel. Om te begin- 
nen is het stralende element 
maar liefst 5,5 meter lang, 
waardoor het stralingspatroon 
veel gunstiger is dan van een 
Ya golf groundplane. 
Belangrijk is echter, dat bij 
deze antenne geen extra 
radialen nodig zijn, omdat er 
niet ‘gespiegeld’ behoeft te 
worden. 

Het is overigens wel zo, dat 
ook bij deze '/% golf antenne, 
die overigens vaak abusievelijk 
Ye golf-groundplane (GPA) ge- 
noemd wordt, de hoogte van 
de antenne boven het aard- 
oppervlak van invloed is op het 
stralingspatroon. 

Andere 

antennevormen 

Het is mogelijk, om vele ande- 
re uitvoeringsvormen van 
antennes te kiezen. Bijvoor- 
beeld als mobiele antenne. In 
feite kan zo'n mobielantenne 
ook een % golf groundplane 
antenne zijn, waarbij de 
carrosserie van de auto dan 

dienst doet als metalen grond- 
vlak. 

Een staaf van 2,75 meter op 

| 
| 
73 en 200 

Fig. 7. De stralingsweerstand 
is hoog aan de uiteinden. 

de auto is echter niet zo han- 
dig, zodat men de stralings- 
lengte korter maakt. 
In het begin van het artikel 
heeft u kunnen lezen, dat hier- 
door het spoel aandeel kleiner 
wordt. Wat moet er dus gebeu- 
ren om z'n kleine antenne toch 

weer in resonantie te krijgen? 
Juist, een extra spoel toevoe- 
gen. 

Die spoel kan op verschillende 
plaatsen opgenomen worden 
en op die manier ontstaan de 
TLC, BLC en CLC-antennes, 
maar daar hebben we het in 
nummer 1 van Break Break al 
over gehad. Natuurlijk is het 
ook voor basisantennes moge- 
lijk de werkelijke afmetingen 
kleiner te maken. 
Een bekend voorbeeld is de 
mini-GP, die er net zo uit ziet 
als een echte % golf GP, maar 
waarbij de straler en de radia- 
len slechts een lengte hebben 
van ca. 1 meter, omdat in de 
„elementen een spoel is opge- 

nomen. Maakt die verkorting 
nu wat uit? JA NOU! 
U mag van nu af aan nooit 
meer vergeten dat de spoel 
die de verkorting van de nood- 
zakelijke lengte compenseert, 
zelf niet straalt! 

Bovendien ontstaan extra 

verliezen in de spoel, die om- 
gezet worden in warmte. 
Onthoud daarom voor eens en 
voor altijd: 
Elke verkorting van de stra- 
lerlengte, onverschillig of dat 
nu gebeurt door een spoel in 

de voet, in het midden, aan 

de top of door die spoel 
gelijkmatig te verdelen (Heli- 
cal antenne), heeft tot gevolg 
dat die verkorte antenne min- 
der energie afstraalt dan een 
antenne van hetzelfde type, 

die niet verkort is!! 
In deze onwrikbare stelling 
gaan we natuurlijk wel voorbij 
aan het feit, dat men soms wel 
gedwongen is een verkorte an- 
tenne te nemen in verband 
met plaatsingsmoeilijkhe- 
den... 

Versterking van 
antennes en 
afstraling 
Misschien zult u vreemd opkij- 

ken als u de volgende zin leest: 

VERSTERKENDE ANTENNES 
BESTAAN NIET! 
Ho, ho, zult u roepen, ik weet 
toch zéker dat. 
Voor u verder gaat, moeten we 
toch wel wat uitleg geven. Met 
die zin bedoelen we, in tegen- 
stelling met dat wat vaak 

wordt gedacht, dat een anten- 
ne nooit mêêr energie kan uit- 
stralen dan er aan wordt toe- 

gevoerd. 
Wat echter wél kan, is dat een 37 



antenne de uitgestraalde ener- 
gie in een bepaalde richting 
bundelt. 
Een voorbeeld hiervan is de 
Beam antenne. Zo’n richt- 
antenne kunt u het beste ver- 
gelijken met een zaklantaarn. 
Het kleine lampje geeft, zonder 
de behuizing, licht naar alle 
kanten. En dan kunt u er 
nauwelijks de krant bij lezen. 
Geplaatst in een zaklantaarn 
wordt dezelfde hoeveelheid 
licht in één richting uitge- 
straald. In de bundel wordt de 
lichtsterkte dan veel hoger, 
maar dat gaat wel ten koste 
van de hoeveelheid licht in de 
andere richtingen. 
Zoals u ongetwijfeld weet, 
staat de MARC-regeling alleen 
rondom verticaal gepolariseer- 
de antennes toe, en geen 
richtantennes. Kan zo’n rond- 
om stralende antenne dan 
toch een bepaalde richtwer- 
king geven? 
Jazeker, maar dan in het verti- 
kale vlak. 
Het beste kunnen we dat illus- 
treren met een paar teke- 

Fig. 9. Stralingsveld 5/8 golfantenne. 

Fig.8. Stralingsveld % golf GPA. 

ningen. In figuur 8 is afgebeeld 
hoe ongeveer % golfground- 
plane antenne zijn energie uit- 

straalt. 
Overigens ziet u, dat de radia- 
len wel degelijk een rol spelen, 
het sterkste veld ontstaat te- 
genover de radiaal. In figuur 9 
is het stralingspatroon van een 
veel gebruikt type antenne af- 

gebeeld. 
De 5/8 golf Skylab antenne 
heeft ongeveer zo'n stralings- 
patroon. U ziet, dat in plaats 
van de bolvormige straling die 
de % golfantenne uitstraalt, er 
bij de 5/8 een samenpersing 
plaatsvindt, waardoor er om- 
hoog en omlaag wat minder en 
opzij wat meer wordt uitge- 
straald. 
Laten we de zaak wat een- 
voudiger tekenen. 
In figuur 10 is de doorsnede 
van het stralingspatroon gege- 
ven van % golf, /2 golf en een 
5/8 antenne. Wat zien we nu in 
deze grafiek? Hoe langer de 
antenne hoe meer de uitge- 
zonden energie gebundeld 
wordt in het vertikale vlak. Om- 



dat de totale hoeveelheid uit- 
gezonden energie voor alle an- 
tennes gelijk is, namelijk de 42 
watt die onze zenders leveren, 
reikt de energie van de 5/8 an- 
tenne door z’n platte vorm 
verder dan de bolvormige 
energie van de % golf, en de % 
golf antenne zit daar tussen in. 

‘Versterking’ van de anten- 
nes is dus in feite niets 
anders dan bundeling van de 
uitgezonden energie. 

Alles over basis 
antennes 

Het zal u nu ook duidelijk zijn, 
dat de advertentieleus ‘Onze 
antenne versterkt 6 dB’ totaal 
niets zegt. Want die kreet be- 
tekent eigenlijk: ‘Het veld dat 

Fig. 10. Reikwijdte van diverse antennes. 

Versterking en dB's 
Natuurlijk is het zo, dat door 
die bundeling de ontvangen 
signaalsterkte op een be- 
paalde afstand groter wordt, 
waardoor het net lijkt alsof we 
meer energie uitzenden. Het 
sterker worden van dat veld 
drukt men uit in dB's. 
Een dB, afkorting van decibell, 
is de logaritmische verhouding 
tussen twee waarden. 

Dat klinkt vreselijk ingewikkeld, 
maar het komt er op neer, dat 
een dB op zich niets is, hij 
geeft alleen maar een verhou- 
ding aan. dB’s kunnen we ook 
uitdrukken in het aantal keer. 
Een voorbeeld: Wanneer we 
een zendvermogen van bij- 
voorbeeld 1 watt, 3dB gaan 
versterken, dan is het resultaat 
2 watt. Voor het gemak geven 
we een tabelletje - fig. 11 - 
waarin u kunt aflezen hoeveel 
keer een aantal dB's is. 

(Fig. 11) 
Tabel vermogen dB’s 

dB'’s aantal 
versterking maal 

2 X 

EG En 
5 | 316x 
Cn En 

onze antenne uitstraalt, is vier 
keer sterker’. 
Ja, leuk hoor, maar vier keer 
sterker dan wat??? 
De meeste fabrikanten ver- 
tellen dat er mooi niet bij! We 
hebben zelfs wel een adver- 
tentie gezien waarin een fabri- 
kant voor zijn golflengte an- 
tenne een versterking opgaf 
van 8,2 dB. Dat is bijna 7 keer 
sterker! Liegt die fabrikant nu? 
Nee, dat niet. Hij wekt bij u wel 
(expres) een verkeerde indruk. 

wat hij namelijk niet in de ad- 
vertentie vermeldt, is dat zijn 
antenne 7 keer beter straalt 
dan één of ander klein prutsan- 
tennetje. 
Hebben we dan niets aan die 
dB's? 

Jawel, als we maar uitgaan van 
de afspraak ten opzichte van 
welke antenne we de verster- 
king meten. Er bestaat een in- 

ternationale afspraak over die 
referentie antenne. 
Er is daarvoor een theoreti- 
sche antenne bedacht, die we 
‘isotropische straler’ noemen. 
In de praktijk bestaat die an- 
tenne helemaal niet, want het 

is een punt, dat energie uit- 
straalt. 

Zo'n punt zendt naar alle 
richtingen evenveel energie 

uit, zodat het stralingspatroon 
zuiver bolvormig is. 
Die theoretische antenne 
heeft dus geen bundeling in 
een bepaald vlak en daarom 
noemen we de versterking er- 
van 1 X, oftewel O dB. Tegen 
deze antenne moeten we dus 

vergelijken hoeveel sterker het 
veld is van andere antennes. 

We kunnen het sterkere veld 
meten, maar ook (met behulp 

van een heleboel formules) uit- 
rekenen. In figuur 12 hebben 
we in een tabelletje aangege- 
ven hoeveel schijnbare verster- 
king de bekende type 27 MHz 
antennes kunnen geven. 
Misschien staat u wat verwon- 
derd met uw ogen te knippe- 
ren, zeker als u veel adver- 
tenties heeft gelezen. Toch is 
het echt waar! 
De maximale versterking die 

wordt daar weerkaatst en 
komt dan weer op de antenne 
terecht. Daardoor gebeuren er 
hele vervelende dingen. Aller- 
eerst verandert de stra- 
lingsweerstand. Dat betekent, 
dat uw antenne niet meer 1:1 

staat en dat u de lengte iets 
moet veranderen om hem 
weer netjes in resonantie te 
brengen. Dat afstellen op mini- 
male SWR is niet zo erg, maar 
het vervelende is, dat het stra- 
lingsdiagram verandert. Veran- 
dert de hoogte van de antenne 
boven de grond,-dan is de weg, 
die de teruggekaatste energie 
moet afleggen langer, 
waardoor het stralingspatroon 
ook verandert. 
Bij de ‘% golf dipool, die he- 
lemaal geen radialen heeft, ge- 

Fig. 12 Tabel antenne versterking 

isotropische 
antenne 

Ya golf 

een 5/8 golflengte antenne 
theoretisch kan geven is echt 
niet meer dan 3,3 dBi. U ziet, 
dat we een i. achter de dB's 
hebben gezet, om aan te ge- 
ven, dat het de versterking ten 
opzichte van een isotropische 
antenne is. Alle andere ge- 
tallen zijn klets, gelogen en 

niet waar, wat de fabrikanten 
ook mogen zeggen. In de prak- 
tijk is de versterking zelfs nog 
minder, want er treden nog ex- 
tra verliezen op, zeker als we 
gaan praten over verkorte an- 
tennes. 

De praktijk 
Nu we dit eenmaal weten, lijkt 
de keus eenvoudig: we kopen 
allemaal een 5/8 golflengte an- 
tenne, want die geeft de mees- 
te versterking. 
In theorie heeft u dan gelijk. 
Maar de praktijk is toch weer 
anders. 
We zeiden het in het begin al: 
antennetechniek is veel inge- 
wikkelder dan u denkt. Waar 
die versterkingsbereiking na- 
melijk van uitgaat, is dat er als 
grondvlak een oneindig grote 
geleider (metalen plaat, of 
zeewater) gebruikt wordt. 
Weet u nog? Spiegelen van de 
antenne? In de praktijk is dat 
natuurlijk helemaal niet het ge- 
val. We hadden het er al eer- 
der over, dat we inplaats van 
een metalen plaat drie of meer 
radialen gebruiken. 

Tussen die radialen zit namelijk 
nogal wat ruimte en zo komt 
het, dat een deel van de uitge- 
straalde energie toch de echte 
grond bereikt. Die energie 

groundplane 
N golf 
dipool 

5/8 golf 
antenne 

3,3 dBi 

beurt die terugkaatsing natuur- 
lijk in nog sterkere mate. 
In figuur 13 hebben we het 
stralingspatroon getekend van 
een 2 golfdipool met de on- 
derkant op een hoogte van % 
golf (2,75 meter) boven de 

grond (dak van een schuurtje). 
In figuur 14 op een hoogte van 
4 golflengte (ong. 8 meter, 
dak van een eengezinswoning) 

boven de grond. 
U ziet, dat in figuur 14, bijna 
net zoveel energie schuin om- 
hoog wordt afgestraald als op- 
zij. 
Al die energie die schuin om- 
hoog gaat, noemen we 
skywave, of luchtgolven. De 
horizontaal uitgestraalde ener- 
gie noemen we groundwave, of 
bodemgolven. 
Het draait bij onze korte af- 
standverbindingen om de 
bodemgolven, dié willen we zo 
sterk mogelijk hebben. 
Dat stralingspatroon van twee 
typen antennes hebben we 
wat eenvoudiger (de doorsne- 

de) getekend in figuur 15. 

We hebben daar steeds de 
stralingspatronen van % golf 
GPA en een 5/8 golflengte 
antenne naast elkaar gezet 
voor een bepaalde hoogte. 
U ziet dat, afhankelijk van de 
hoogte, er soms meer, soms 
minder energie in een grond- 
golf wordt uitgestraald. Zijn we 
er nu? Welnee, want ook deze 
stralingspatronen zijn bere- 
kend bij een goed reflecte- 
rende aarde, en in de praktijk 
spelen ondermeer de radialen 
en het reflectievermogen van 
de aarde een grote rol. 39 



Vooral bij zandgrond zal er 
veel minder energie terugge- 
kaatst worden naar de an- 
tenne dan bij een ‘natte’ klei 
of veenbodem. En daardoor 
zal ook het stralingspatroon 
weer veranderen. 

Wat is nu de beste 

antenne? ? 
Daar is simpelweg geen goed 
antwoord op te geven. Theore- 
tisch is de 5/8 golflengte het 
beste, maar in de praktijk 
hangt het uiteindelijke stra- 
lingspatroon van zoveel facto- 
ren af, dat een 2 golflengte 
antenne er vaak niet voor on- 
derdoet. 
Juist door al die onvoorspelba- 
re factoren, zoals hoogte bo- 
ven de grond, bodemgesteld- 
heid en omgevingsinvloeden is 
het resultaat voor iedereen an- 
ders. 
Daardoor ook zijn er zoveel 
raadsels bij CB'ers, want de- 
zelfde antenne kan bij de één 
erg goed voldoen, terwijl hij bij 
de ander totaal niet goed lijkt 
te werken. 

In ieder geval ontlopen de 5/8 
en de '/% golfantennes elkaar 
niet zo vreselijk veel, doch zijn 
in ieder geval beter dan een % 
golf groundplane of nog kleine- 
re antennes. 

Alles over basis 

Fig. 14. % golf antenne op 8.30 m boven aarde. 

Fig. 13. % golf antenne op 2.75 m boven aarde. 

Hoe hoog moet een 
antenne nu staan?? 
Degenen die figuur 16 goed 
bestudeerd hebben, zullen 

vast direct roepen ‘een halve 
golf of.nog lager’, want dan is 
de grondgolf het sterkst’. 



Daar gaan we weer, want theo- 
retisch hebben ze gelijk, maar 
in de praktijk niet. 
Wat ze namelijk vergeten zijn 
is, dat de aarde de uitge- 
straalde energie opslorpt en 
dat hij ook nog bolvormig is! 
Eerst de demping door de aar- 
de zelf. 
De horizontale energie loopt 

als het ware over het aardop- 
pervlak (bodemgolf). Daardoor 
wordt een deel van de energie 
opgeslorpt (gedempt). 
De mate van demping hangt 
weer eens af van een aantal 
factoren, die voor iedereen an- 
ders zijn. (zoals zand, klei- 
grond, bos en vooral huizen). In 

fig. 16 hebben we getekend, 

reikwijdte ——- 

Alles over basis 
antennes 

hoe de grondgolf gedempt 
wordt in verschillende situa- 
ties. U ziet dus, dat afhankelijk 
van de situatie een verwijderd 
station meer of minder signaal 

ontvangt. 

Belangrijker is de kromming 
van de aarde. Veel mensen 
staan er niet bij stil, maar weet 
u wel hoe sterk de kromming 
van de aarde is? 
Stel, dat we van Amsterdam 

Fig. 15 Bodemdemping verminderd de reikwijdte 
1 Theoretische reikwijdte 

2 Weinig demping (platteland) 
3 Sterke demping (huizen, bos) 

naar Den Haag lopen (+ 50 

km), maar niet over het opper- 

vlak, maar zuiver horizontaal. U 
zult ongetwijfeld begrijpen, dat 
u midden tussen de beide ste- 
den een eindje de grond in 
moet, maar heeft u enig idee 
hoeveel? Bijna 50 meter!! 
Gaan we nu even terug naar 
onze antennes, dan zult u be- 
grijpen, dat de bodemgolf bij 
een laag opgestelde antenne 

—- reikwijdte 

Fig. 16 Het stralingspatroon veranderd met de hoogte boven aarde 

5/8 golflengte 

Hoogte 
0 meter 

% golflengte 

al vlug de aarde in verdwijnt. 
Hoe hoger de antenne, hoe 
verder weg hij de bodem raakt. 

We noemen die afstand de 
zichtwijdte, en er is een een- 
voudig formuletje om die richt- 
wijdte te bereiken. 
Die formule luidt: 
48 x /h1 + h2 
In gewone taal: 3,6 keer de 
wortel uit de hoogte van uw 
antenne opgeteld bij de hoog- 
te van de antenne van het te- 
genstation. Een voorbeeld. 
Stel, dat uw antenne twintig 
meter hoog staat. Die van het 
tegenstation 16 meter. 
De totale hoogte van beide an- 
tennes is dan 36 meter. De 
wortel daaruit is 6. 
De zichtafstand is dan 3,6 X 6 
= 20,4 km. 
De radioreikwijdte is bij onze 
CB-frequenties echter nog wel 

wat hoger dan de zichtwijdte. 
Afhankelijk van de omgeving 
en allerlei situaties (daar heb je 
het weer!) kun u op 1,5 tot 3 

X de zichtwijdte rekenen. 
Conclusie van dit hele verhaal: 

Plaats uw antenne zo hoog 
mogelijk! 

Besluit 
In de loop van dit artikal zal het 
u wel duidelijk geworden zijn, 
dat er heel wat meer aan an- 
tennes vastzit dan u op het 
eerste gezicht zou zeggen. 
Hoewel we het graag zouden 

willen, is het voor niemand, en 
dus ook voor ons niet mogelijk. 
u een keihard recept mee te 

geven in de vorm van : Koop 
dat merk antenne, zet hem op 
die en die hoogte en u heeft 
het beste resultaat. 

Een paar vuistregels en goede 
raad kunnen we u natuurlijk 
wél geven: 

1) Geloof al die verhalen over 
superantennes, die zo en zo- 
veel dB winst geven, niet. 
Superantennes bestaan niet! 

2) Kies, indien u hem kunt 
plaatsen, een antenne met een 
zo groot mogelijke straler 

(2, 5/8 of % golf) en bij voor- 
keur een onverkort type. 
3) Plaats die antenne zo hoog 
mogelijk. Als dat minder is dan 
zo'n vijftien meter, kan het zin 

hebben eens een proef te ne- 

men met een variatie in de 
hoogte, op de korte afstand 

kan dat in signaalsterkte sche- 
len. 

4) Gebruik een zo kort moge- 

lijke kabel, elke meter meer 

geeft verliezen, wordt de kabel 
langer dan zo'n vijftien meter, 
gebruik dan bij voorkeur ‘dikke’ 

kabel (RG 8/u). 
Sterkte toegewenst met uw 

antennekeuze! 
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MISS BREAK-BREAK DEELT 
SPIEGELANTENNES UIT AAN 
TRUCKERS!!! 
Onder de Nederlandse communi- 

catie-amateurs bevinden zich veel 

truckers. De stoere jongens van de 

grote weg die de 27 MHz radio- 
communicatie op hun eigen speci- 
fieke manier gebruiken. 

Truckers hebben nogal eens 
problemen met de plaatsing van 
antennes op hun wagen. 
In Break-Break no 1 heeft daarover 

een heel artikel gestaan. Het bleek, 
dat speciale spiegelantennes een 
heel gunstig stralingspatroon 

geven, maar erg duur zijn... 
Omdat de truckers binnen de Ne- 

derlandse Communicatie Federatie 
een aparte groep vormen, besloot 
de NCF daar wat aan te doen! Let 
daarom goed op... 

Op de Je en 3e donderdag van de 
maand, tussen 7.00 en 16.00 uur zal 

miss Break-Break ergens in Neder- 

land op een grote parkeerplaats of 
bij een wegrestaurant standby zijn. 

DI ESL CEE AZ ANN D= 
DRE 
MOBIEL 

UIT 
ZOETER- 

Dit is hem dan: de Allereerste Truc- 

ker van de Maand. “Gestrikt”’ op 
het parkeerterrein van het weg- 
restaurant Afrit de Meern vlak bij 

Utrecht op 20 maart. 
De Teckel-mobiel heet eigenlijk 
Joop. Joop Sentel uit Zoetermeer. 
Hij is dertig jaar en getrouwd. Kin- 
deren heeft hij (nog) niet. Wél 

zeven Perzische poezen, waarmee 

hij regelmatig tentoonstellingen in 
binnen-en buitenland afgaat. 
Drie jaar geleden is Joop Truck- 
chauffeur geworden. Het bevalt 
hem uitstekend, en hij heeft eigen- 
lijk maar één wens: Groter te 
groeien. Althans, zijn wagen dan. 
Want niets lijkt hem geweldiger 
dan het rijden op zo’n immense 
eighteen wheeler. 

Joop's vrachtjes bestaan uit de 

meest uiteenlopende dingen. Van 

olie tot whiskey en van verkeers- 
borden tot frikandellen. 
Natuurlijk is Joop Sentel ook de 

eerste, die van Break-Break zo'n 
geweldige set Firestick Spiegelan- 
tennes kado krijgt. En dat komt 
goed uit. Want al heeft Joop een 
bakje, een Amroh CB 707 de luxe, 

Op kanaal veertien zal zij een 

algemene oproep voor truckers 
uitzenden. Daarna schakelt ze over 

naar trucker-kanaal 19, om te 
vertellen wáár ze precies staat. 

En nu komt het: De eerste trucker 
die zich meldt met het laatst ver- 

schenen nummer van Break- 

Break, ontvangt van Miss Break- 
Break een set fraaie Westcoast 
Firestick spiegelantennes. 

Maar dat is niet alles! Er wordt een 
foto van hem en zijn truck ge- 

maakt. Die zal, samen met een be- 
schrijving van hem en zijn werk 
worden gepubliceerd in Break- 
Break. 

Deze bijzondere service geldt uit- 
sluitend voor truckers, en niet voor 

gewone mobiele - en basisstations. 

Luister dus, of u Miss Break-Break 
kunt “nemen’’!! 

\VAVANNID 
spiegelantennes heeft hij nog niet. 
Hij doet dan ook pas twee dagen 
mee met tokkelen, en zijn bakje 
glimt nog van nieuwigheid. 

Eén ding moet me toch nog wel 

even van het hart. Truckers staan 
erom bekend, dat ze een grote 
mond en heel veel lef hebben. Als 

er iets aan de hand is, zullen zíj er 

wel eens even op af stappen. Toen 
ik echter op de derde donderdag 

van de maand maart mijn oproep 
aan alle truckers slaakte, bleken de 
meesten, die reageerden, niet erg 
in Miss Break-Break te geloven. 
Het vreemde was, dat juist wan- 
neer ik vertelde dat ik van het 

maandblad Break-Break een set 
spiegelantennes mocht weggeven 
aan de eerste trucker die naar mij 

toe zou komen, bleken de dappere 
heren het ineens véél te druk te 
hebben. Wat is dat heren? Bang 

voor een vrouw? Op iedere eerste 

en iedere derde donderdag van de 
maand, tussen zeven uur ‘s mor- 
gens en vier uur ‘s middags geef ik 
weer een truckersoproep. En laat 
nu eens zien wie durft... .? 



Y.L. en X.X.L. 

rubriek voor de vrouw 

Hallo Ladies 
Jullie raden nooit wat ik vorige week 
heb uitgespookt. Dinsdagmorgen ben 
ik in alle vroegte,voor dag en dauw 
mijn heerlijk warme bedje uitgestapt 
om eens te luisteren naar al die vroege 
vogels die al zo heel vroeg de bak op- 

gaan. Omdat er 's morgens vroeg veel 
minder storing in de lucht is, kun je ook 
tokkelen met veel verre stations. 
Tot mijn verbazing was het ondanks dit 
vroege uur al heel druk op de bak. En 
reuze gezellig! Na een praatje gemaakt 
te hebben met een trucker vroeg een 
Breaker om de aandacht. En aange- 
zien Breakers altijd voorrang hebben, 
gaf ik hem de mike. 
Zijn skipnaam was Watertoren. Hij ver- 
telde me, dat hij elke ochtend voordat 
hij naar zijn werk ging, even alle kanaal- 
tjes ‘langsfietste’ om te kijken of hij 
een leuk gesprekje op kon vangen. 
Na ongeveer vijf minuten met de Wa- 
tertoren gepraat te hebben vertelde hij 
mij, dat het voor hem tijd was om aan 
de slag te gaan. ‘Maar mijn moeder is 
hier ook’, zo deelde hij me enthousiast 
mee. ‘Zou je even met haar willen tok- 
kelen?’ 
Nou, dat leek me enorm leuk en even 
later zat ik gezellig met Moeder Water- 

toren te babbelen. Maar langzamer- 
hand kwam ik er tijdens ons gesprekje 
achter, dat haar iets dwars zat. En na 
wat voorzichtige vraagjes van mijn kant 
kwam uiteraard de aap uit de mouw. 
‘Best enig hoor, die bakkies’, vertrouw- 
de ze me toe. ‘Alleen... we zien zo 
weinig meer van onze zoon. Altijd zit hij 
te zenden en vaak slaat hij gewoon 
koffietijd over. Ik ben een beetje bang, 
dat dat op den duur ten koste van de 
sfeer in ons gezin zal gaan.’ 
Na even over dit probleem te hebben 
nagedacht, meende ik een oplossing 
gevonden te hebben. ‘Weet u nog, een 

aantal jaren geleden®?’, zo vroeg ik 
haar, ‘Toen de hele familie 's avonds 
rondom de radio zat om een spannend 
hoorspel te volgen? Dat was toch 
reuze gezellig? Waarom probeert u dat 
niet eens met de bak. Ga gewoon met 
uw hele gezin bij elkaar zitten en praat 
en luister eens mee, net als wij nu 
doen. Dat is toch zeker het proberen 

waard?’ 
Dat vond ze ook. En ik weet zeker, dat 

ze het diezelfde avond al heeft gepro- 

beerd. Nadat ik mijn tokkel met moe- 
der Watertoren had beëindigd, kreeg ik 
nogmaals kontakt met twee truckmo- 
bielen. En toen ik tenslotte voldaan de 

bak op ‘uit’ zette om de bedden op te 
gaan maken besloot ik, dat dat vroege 
opstaan best eens de moeite waard 
was geweest. Ik ga het beslist vaker 
doen! 
Natuurlijk ook deze maand weer wat re- 
acties van enthousiaste lezers van deze 
rubriek: 

Beste Lady Zilvervos 
Ik ben geen lady maar een OM. (13 
jaar) uit België. 

Ik heb Break Break nu voor de eerste 
keer gelezen en vindt het een erg goed 

blad. Je schrijft echter, dat het over- 

dag niet zo druk is op de bak. Dat is dan 
erg gelukkig voor jullie. Hier in België 

hebben we maar nauwelijks genoeg 

aan onze kanalen. 

Een speciale rubriek voor de vrouw 

vind ik heelerg tof. Want de ladies heb- 

ben net zo veel recht op de 27 MHz als 
wij. Eigenlijk mag ik nog niet tokkelen 
want ik ben pas dertien. Maaraf en toe 
doe ik het toch wel. Sorry als ik fouten 
heb geschreven, maar het was goed 

bedoeld. 

Hartelijke groeten van Rudi Beernaert, 
Kroonstraat 98, Borgerhout, België. 

Hartelijk bedankt voor je gezellige brief, 
Rudi. Er stonden geen fouten in, hoor! 

Van de Lady Butterfly kreeg ik de volgen- 
de brief: 
Geachte lady, 
Als moeder van station Eppo kreeg ik 

onlangs een Break Break in handen. 

Daarin kwam ik steeds het woord 

MARC tegen. En van die MARC in 
Break Break gingen mijn gedachten/ 

naar Marc Schutter, Chrysantenstraat 
58 2431 XL Noorden. Een jongen van 
nauwelijks dertien jaar. die om de dag 

in het ziekenhuis moet liggen om zijn 

nieren te spoelen. Hij spaart postze- 

gels en stickers. 

Nu ben ik voor hem QSL-kaarten gaan 
sparen. Wie helpt mij sparen voor 
Marc? 

Ik heb hem de Skipnaam ‘De Schutter’ 
gegeven. 
Groetjes van Lady Butterfly. 

Nou, lady Butterfly, ik denk dat het niet 
lag meer duurt of de Schutter kan niet 

meer door zijn kamer lopen van de kaar- 
ten! 

Goulash met 
champignons. 
Benodigheden: 
1 grote groene paprika 

4 tomaten, 

250 gram champignons, 
4 sneetjes oud wittebrood, 
400 gram magere runder- 
lapjes 

3 eetlepels bloem, 
60 gram boter of margarine 
1% teentje knoflook 
4% dl. rode wijn 
4 kruidnagels, 
2 laurierblaadjes 
peper en zout 

1 eetlepel bieslook 

5 eetlepels zure room. 

Bereiden 
Paprika wassen, zaadlijsten verwijde- 
ren en paprika's in stukjes snijden. 
Tomaten enige ogenblikken in kokend 
water onderdompelen en ontvellen, 

eveneens in stukjes snijden. Champi- 
gnons wassen en klein snijden, brood 
ontkorsten en in blokjes snijden, vlees 
in dobbelsteentjes snijden. In een kop- 
je de bloem met 3% eetlepel water 
vermengen. In een grote braadpan de 
helft van de boter verhitten. Het ge- 
sneden vlees in ongeveer tien minuten 
rondom bruinbakken. 
1 knoflookteentje uitpersen boven de 
pan. Paprika en champignons vijf minu- 
ten meefruiten. 
Toevoegen: tomaat, wijn, kruidnagels 
en laurier. Bestrooien met peper en 
zout, met de deksel op de pan een uur 
laten stoven. Intussen de rest van de 
boter verhitten en het overgebleven 
halve teentje knoflook erboven persen. 
Hierin snel de blokjes brood lichtbruin 
bakken. Al roerend vervolgens het 
bloempapje en het vleesmengsel toe- 
voegen tot een enigszins gebonden 
saus ontstaat. De laurierblaadjes en de 
kruidnagels verwijderen en van het 
vuur af de zure room erdoor roeren. 
Blokjes brood en bieslook erover 

strooien. 
Opdienen met gekookte rijst. Eet sma- 
kelijk. 43 



De wo 
9 be ndere wereld oe B IE hi 

KERKEN K IER 

In deze rubriek hebben we de in de afgelopen maanden verteld, hoe u 

zelfs met een eenvoudige transistorradio vele buitenlandse radiosta- 

tions kunt beluisteren. 
Voor we aan het echte korte golfluisteren met zijn vele exotische radio- 

stations uit verre landen beginnen, gaan we eerst nog eens kijken naar 

een korte golfband die in Nederland altijd erg veel belangstelling heeft 

genoten. 
Veel huiskamerradio’s, vooral die van oudere datum, kunnen deze band 

ontvangen, maar er zijn tegenwoordig ook al weer bouwsetjes in de 
handel voor deze veel beluisterde band... 

De Middengolf scheepvaart telefonie- 
band zal U niet veel zeggen, maar de 

benaming ‘visserijband’ des te meer. 

Hierop wordt het telefoonverkeer op 
de middelgrote afstand tussen vissers- 
schepen, maar ook andere zeesche- 

pen, afgewikkeld. De benaming mid- 
dengolf is ontleend aan het feit dat de- 
ze band tussen 300 en 3000 kHz gele- 
gen is ofwel tussen 1000 en 100 me- 
ter. Het scheepvaart telegrafie gedeel- 
te is al eerder ter sprake gekomen en 
kwam tot 525 kHz. Dan volgde de mid- 
dengolf omroepband en aansluitend 
daarop is de visserijband met telefonie. 
Afgezien van een aangepast ontvang- 
bereik op Uw toestel, kon U voorheen 

AA zonder hulpmiddelen rustig naar deze 

berichten luisteren. Het ging dan om 
gesprekken tussen zeelieden onder- 

ling, maar ook via kuststations met fa- 
milie of relaties op de wal. Volgens in- 

ternationale afspraken wordt nu o.m. 
om de verstaanbaarheid te verbeteren 
steeds meer gebruik gemaakt van z.g. 
enkelzijbandtelefonie. Hierbij moeten 
wij gebruik maken van een ‘Beat Fre- 

quency Oscillator’ ofwel B.F.O., die uit- 
sluitend op communicatieontvangers 
is terug te vinden. Om de gesprekken 

weer verstaanbaar te maken moet af- 
gestemd worden op zo'n enkelzijband- 
zender met de B.F.O. aan. Doet U dit 
vooral niet te haastig want dan schiet 
U Uw doel voorbij en wordt het signaal 
beslist niet verstaanbaar. 

Op deze manier zijn ook de telegrafie- 
signalen in Morse hoorbaar te maken 
en daarvoor kunt U ook terecht in deze 
band. Het is nl. geen exclusieve visse- 
rijband; ook andere diensten moeten 
er gebruik van maken zoals de kust- 
wacht, vuurtorens, reddingsboten, de- 

fensie, tijdseinen etc. Voordat we te- 
veel afdwalen lijkt het ons beter een 

aantal West Europese kuststations 
voor het voetlicht te halen. 

Scheveningen Radio is een begrip in 

Nederland en ... ver daarbuiten. Toch 
is er wel het één en ander veranderd 
sinds de oprichting in 1904. Zo is in de 
loop der tijden het ‘bedrijf’ niet alleen 
verhuisd naar IJmuiden, maar is ook 
veranderd door IJmuidenaren. De 
stemmen van de telefonistes hebben 

dan ook weinig meer met het sappige 

Schevenings te maken. Er staan nog 

wel een paar zenders in Scheveningen, 
maar het merendeel staat nu opge- 

steld in het PTT zenderpark: Kootwijk 

Radio. 
Dit station kwam enige weken geleden 
nog even in het nieuws omdat ‘Lange 
Gerrit’, de ruim 200 meter hoge zend- 



mast, neergehaald moest worden. Wie 

van Amersfoort naar Apeldoorn reed 

kon al van grote afstand deze mast 

zien staan. Op dit terrein staan nu een 
aantal kortegolfzenders voor verbin- 
ding met schepen over de gehele we- 
reld. Er wordt niet alleen van telefonie 
gebruik gemaakt, maar ook telegrafie, 
telex, fascimile (beeldtelegrafie) en an- 

dere systemen. 
Voor het luisteren naar schepen op de 
korte golven heeft men bij de PTT een 

uniek systeem in gebruik, waarbij de 
ontvangers in IJmuiden staan. De an- 
tennes staan in het PTT ontvangcen- 
trum Nera in Nederhorst den Berg. Nu 
zult U verbaasd uitroepen: ‘Dat kan 
niet! De oplossing van dit raadsel is 
eenvoudig, een straalverbinding. Net 

als bij de vele centrale antennesyste- 
men zet men de frekwenties om. In 
een getallenvoorbeeld ziet het er on- 
geveer als volgt uit. Het gehele ont- 
vangbereik tussen 1,6 en 30 MHz 
wordt door een aantal antennes opti- 
maal ontvangen en deze signalen wor- 
den samengevoegd en aan een straal- 
verbindingszender op (1,6 - 30) + 

4000 MHz doorgegeven. Deze staat op 
IJmuiden gericht. De ontvanger daar 
zet het signaal weer om in (1,6 - 30) - 

4000 MHz en alle aangesloten ontvan- 
gers kunnen met deze centrale anten- 
ne het door hen gewenste signaal se- 

lecteren. De telefonist(e) of telegra- 
_fist(e) heeft dus normaal een ontvan- 

ger voor zich en kan deze zelf bedie- 
nen voor een optimaal signaal van het 

scheepsstation waar ook ter wereld. 
Om nu te weten waar U moet luisteren 
naar PCH (de roepletters van Scheve- 
ningen Radio) zijn hier een paar veel 
gebruikte frekwenties en tussen haak- 
jes de vaak daarbij behorende 

scheepsfrekwentie. Met twee ontvan- 
gers is het in principe mogelijk kuststa- 
tion en schip tegelijk te horen. 

Kanaal Anna 2824 kHz (2520 kHz) 
van 8 uur tot middernacht. 

Kanaal Bernhard 1764 kHz (2030kHz) 
24 uur per etmaal. 

Kanaal Cornelis 2600 kHz (1995 kHz) 
van 8 uur tot middernacht. 

Kanaal Dirk 1890 kHz (2513 kHz) 

van 8 uur tot middernacht. 

Andere Frequenties 
Een frequentie waarop alle kust- en 
scheepsstations kunnen uitzenden en 

ook moeten luisteren een paar minu- 
ten na elk uur, is de z.g nood- en op- 
roepfrekwentie 2182 kHz. Na deze 
stilte breekt er een waar tumult uit 
doordat de kuststations hun werkfre- 
kwentie bekend willen maken voor het 
doorgeven van weerberichten, ver- 
keerslijsten, stormwaarschuwingen, 
oproepen aan zeevarende etc. Dit is 
overigens een pracht gelegenheid een 
aantal namen van kuststations met de 
bijbehorende frekwenties op papier te 
zetten. 

Via bandopnamen, kunnen moeilijk te 
identificeren meldingen toch nog thuis- 
gebracht worden door een paar maal 
naar hetzelfde stukje te luisteren. 
Krachtig zijn de visserijband zenders in 
het algemeen niet; er zijn slechts een 
paar uitzonderingen waarbij zenderver- 
mogens tot maximaal 2000 Watt (2 

kW) gebruikt worden. Voor het onder- 
linge verkeer tussen schepen heeft 
men ook een aantal frekwenties (voor- 
namelijk rond 2300 kHz) per land toe- 
gewezen. 

Kuststations in het zuiden... 

In België zijn Ostende Radio en in min- 

dere mate Antwerpen Radio een be- 
grip in de scheepvaart. Voor Ostende 
Radiö is de belangrijkste frekwentie 
2761 kHz. In geval van veel storing kan 

men uitwijken naar andere frekwenties. 
Gaan we verder naar het zuiden, dan 
kunnen we een aantal grotere Franse 

kuststations horen zoals: 
Boulogne Radio op 1771 kHz 
St. Nazaire Radio op 1687 kHz 
Brest Radio op 1806 of 2691 kHz 

Bordeaux Radio op 1862 kHz 
De ontvangst van Noord Spaanse kust- 
stations bijvoorbeeld aan de Golf van 
Biscaye is goed mogelijk. Vaak te ho- 
ren is: Vigo Radio op 1698 kHz. Helaas 
is de berichtgeving meestal in de eigen 
landstaal en slechts de grotere kust- 

stations hebben op bepaalde uren van 
de dag berichten in een ‘vreemde’ taal, 
meestal Engels. 

Kuststations in Engeland... 
‘Wenden we onze steven weer in Noor- 

delijke richting’ om in scheepvaartter- 

men te blijven, dan komen er een aan- 

tal Engelse kuststations binnen ons ge- 
hoor. Met grote sterkte zijn te ontvan- 
gen: Humber Radio op 1869 kHz 
Niton Radio op 1834 kHz 
North Foreland Radio op 1848 kHz 
Minder sterk zijn Cullercoats Radio op 
2719 kHz, Lands End Radio op 1841 

kHz en Portpatrick Radio op 1883 
kHz. Zo zijn er nog een paar, maar die 
zijn in het algemeen moeilijker te ont- 
vangen. 

Kuststations in het Noorden. 

Uit West Duitsland is Norddeich Radio 
prima te ontvangen. Luistert U maar op 
2614 kHz voor verbinding met 

schepen op de Noordzee. Op de Oost- 
zee is Kiel Radio het aangewezen 
kuststation op frekwentie 2775 kHz en 
is hier ook redelijk te ontvangen. 
In de Noordwest punt van Denemarken 

_aan het Kattegat, werkt Skagen Radio 
het scheepvaart verkeer af op 

frekwentie 1701 kHz. U kunt hen prak- 
tisch het gehele etmaal door met grote 
sterkte ontvangen. Een goede tweede 
in Denemarken is Lyngby Radio, te 
horen op 1687 kHz. 

Noorwegen heeft vanwege haar lange 
kustlijn een zeer groot aantal kuststa- 
tions, die wij hier niet allemaal kunnen 
horen. Redelijk goed te ontvangen zijn 

_Alesund Radio (1694 of 1722 kHz) en 
Rogaland Radio die eveneens op twee 
frekwenties in de visserijband uitzendt 
tw. 1729 en 2695 kHz. 

Goteborg Radio is het drukste kust- 
station van Zweden, omdat zij ‘uitkij- 
ken’ op de Noordzee. Ook het wereld- 
omspannende kortegolfverkeer met 
schepen wordt door dit station ver- 
zorgd. Voor het Europese verkeer ma- 
ken zij gebruik van 1785 en 1904 kHz. 
Aan de Oostzeekust staat Rügen 

Radio op 1719 kHz ter beschikking 
van Oostduitse schepen. U kunt hen 
vaak goed ontvangen. 

De ontvangst van de Poolse kuststa- 
tions is in het algemeen goed en daar- 

om een paar namen met de bijbeho- 

rende zendfrekwenties: Gdynia Radio 
= 2/26 kHz; Szczecin Radio = 2831 
kHz en Witowo Radio = 2639 kHz 

(wordt vervolgd) 45 



De Postbus 
Heeft u een vraag of probleem op communicatiegebied, stuur dan een brief- 

je met zoveel mogelijk details aan: Break-Break, Julianalaan 21, 2421 CV 

Nieuwkoop. 

Zet in de linkerbovenhoek van de enveloppe ‘de Postbus’. 

Turkey uit M. vraagt: 
Ik heb gehoord dat er een calletje is 
geweest dat met een MARC bak met 
Australië heeft gewerkt. Het Australi- 

sche station werkte met 1 watt FM. 
Hoe kan dat en is dat werkelijk moge- 

lijk? 

Break-Break: 
Het werken over lange afstanden 
noemt men DX-en. Radiogolven op 
de 27 MHz band gedragen zich onge- 
veer alslicht, d.w.z. ze buigen nauwe- 

lijks mee met het aardoppervlak. 
Door de kromming van de aarde, is 
de te overbruggen afstand beperkt. 
Toch zijn signalen soms over heel 
grote afstanden te horen. Dat komt 
omdat de radiogolven dan weer- 
kaatst worden door lagen in de 
ionosfeer. Die lagen gedragen zich 
voor radiogolven als een spiegel. 
Omdat de lagen zich erg hoog boven 
de aarde bevinden, kunnen radiogol- 
ven vanuit Nederland een heel eind 
verder bij voorbeeld in Italië, weer 
neer komen. Soms worden ze dan 
weer door de aarde omhoog ge- 
kaatst en na een tweede keer gere- 
flecteerd te zijn door de laag in de 
ionosfeer kunnen ze dan bijvoorbeeld 
in Australië terecht komen. Het ont- 
staan van die reflecterende lagen in 
de ionosfeer hangt samen met de ac- 
tiviteit van de zon. 
Op dit moment zitten we nagenoeg in 
een ‘zonnevlekken maximum’. Zon- 
nevlekken zijn geweldige ontploffin- 
gen op de zon. Door die ontploffingen 
worden enorme hoeveelheden deel- 
tjes de ruimte in geslingerd. Die deel- 
tjes raken ook de aarde, en zorgen 
dan voor het ontstaan van die reflec- 
terende lagen. Zonnevlekkenmaxima 

treden ongeveer om de 11 jaar op. 
Over een jaar of 2-3 is het ‘'DX-en' 
weer voorbij en kunnen alleen nog 
korte afstanden overbrugd worden. 
Op dit moment is het maken van een 
verbinding met Australië dus best 
mogelijk, hoewel 0,5 watt wel een 
heel gering vermogen is. Een extra 
bijzonderheid is het aantreffen van 

een FM gemoduleerd station in 

Australië, want men heeft daar de 
zelfde norm als in de USA: nl 4 watt 

A6 AM/SSB modulatie. 

Skippy te R. vraagt: 
Mijn SWR meter werkt niet goed meer 
met de MARC bak. Het wijzertje gaat 
niet meer tot set en de SWR staat al- 
tijd 1:1, wat ik ook aan de antenne doe. 

Moet hij soms omgebouwd worden 

voor FM? 

Break-Break: 
Nee Skippy, voor SWR-meters maakt 

het geen verschil of je nu bij een 
draaggolf van een FM gemoduleerde 

zender of een draaggolf van een AM 
gemoduleerde zender SWR meet. 
(Draaggolf: Microfoon inknijpen en 
niet spreken). Je hebt een meter, die 

gemaakt is voor 4 watt zenders. De 
MARC-zenders zijn echter een 0,5 
watt. Daardoor slaat de meter niet 
ver genoeg uit. Bij meting van SWR, 
is door de antenne gereflecteerde 
energie zo gering, dat de wijzer hele- 
maal niet meer uitslaat, en dus altijd 
op 1:1 blijft staan. Er is maar één op- 
lossing: Een SWR-meter kopen, die 
speciaal gemaakt is voor de 0,5 watt 
apparatuur. 

Een test van SWR-meters heeft in 

het introductienummer van Break- 

Break gestaan. 

De ‘Kotter’ uit N. vraagt: 

Ik woon vlak bij zee en ik ben bang dat 

mijn 5/8 antenne zal breken bij storm. 
Kan ik hem tuien en hoe moet dat? 

Break-Break: 

Ja, zeker kan dat, alleen niet met het 

bekende metalen waslijndraad. Je 
kunt het beste 3 mm. voorgerekt, ge- 
vlochten nylon snoer nemen, dat is 

o.a. verkrijgbaar bij winkels die 
spullen voor watersport verkopen. 

Het beste kun je vier tuidraden 

nemen. Knoop de draden op ca. 50 

cm. vast onder de top van de 

antenne. Draai op de vier hoekpunten 
van het huis een stevig oog in de 
dakgoot en maak daar de tuidraden 
aan vast. Zorg dat de draden vast 
staan maar niet zo, dat ereen te 
grote trekkracht op de antenne 
uitgeoefend wordt. 

Dhr. J.H. te Z. vraagt: 

Mag men een relaisstation opbouwen 
door de luidsprekeruitgang van een 

MARC set te verbinden met de micro- 
fooningang van een tweede set, die 

het ontvangene dan weer op en ander 

kanaal uitzendt? 

Break-Break: 

Nee, dat mag niet! Lees de machti- 

gingsvoorwaarden er maar op na. 

Bovendien gaat dat met de in de han- 
del verkrijgbare CB-sets beslist niet, 

omdat het zendisgnaal van de 
tweede set, de ingang van de ontvan- 

gende set zal ‘oversturen’ (blocking 

zie ook onze testen) en daardor de 
ontvangst van ververwijderde sta- 
tions verhinderd. 

De ‘Claxon’ te B. vraagt: 

Hoeveel volt kan mijn Bak hebben? 

Als ik de voedingsspanning verhoog le- 

vert hij namelijk meer vermogen. 

Break-Break: 

Het is aan te raden, de voedings- 

spanning niet hoger te kiezen dan 

13,2 volt. Sommige sets kunnen wel 

wat meer hebben, maar het maakt 
weinig uit in zendvermogen (zie onze 

tests). Het risico dat uw set defect 

raakt is erg hoog. 
Het is nog steeds een wijdverbreid 
misverstand dat een beetje extra 
vermogen wat uit zou maken in sig- 
naalsterkte bij uw tegenstation. Ver- 

mogens werken namelijk 
kwadratisch en u zou uw MARC bak 

moeten opvoeren tot liefst twee 

watt, om 1 S-punt sterker binnen te 

komen bij het tegenstation! 

Uiteraard bent u dan weer in overtre- 

ding, de storingskans schiet dras- 

tisch omhoog enz. 
Wilt u verder komen, dan kunt u het 
beste en zo goed mogelijke antenne 
nemen. Dat is niet alleen legaal, 

maar de resultaten zijn beter, want 

hij ontvangt ook beter. 



ZOEKLICHT OP WIM 
BLOEMENDAAL 

“Ik ben een echte Autofreak’ zegt Wim Bloemendaal (43) uit Hilver- 
sum. Wim presenteert iedere woensdagmorgen van vijf tot zeven uur 
op Hilversum 1 het radioprogramma Truck. Ons Zoeklicht is deze 
maand zowel op Wim Bloemendaal als op zijn programma Truck 
gevallen. 

Een Autofreak, noemt hij zich. En dat 
moet eigenlijk ook wel, wanneer je een 
programma als Truck presenteert. 
Want dat betekent wel, dat Wim er 

iedere woensdagmorgen supervroeg 
uit moet om op tijd in de studio te zijn. 
Want Truck is een ‘Live’ programma. 
Een programma vóór en dóór de truck- 
chauffeurs. Waarom gaat iemand 
eigenlijk juist zo'n soort programma 
maken. Wim wil dat best even kwijt. 

‘De truckchauffeurs hebben altijd een 
beetje in een vergeten hoekje geze- 
ten’, vertelt hij. ‘Die jongens hebben al- 
tijd weinig communicatie-mogelijkhe- 

den gehad. Nu ben ik al jaren bij de Va- 
ra. Eerst als redacteur voor de Vara- 
gids, en later heb ik het programma 
Nashville gepresenteerd. Toen we op 
een avondje gezellig bij elkaar zaten, 
stelde ik voor, een programma over 
trucks te maken. Nu weten al mijn col- 
lega’s wel, dat ik gek ben van auto's, 
dus ze hebben mij er in het begin flink 
mee gepest. Zo in de geest van: ‘Nou 
heeft-ie het eindelijk voor elkaar om 
zelfs in een radioprogramma over 

auto's te praten. ‘Mijn collega Hans 
Hamburger voelde er echter wel wat 
voor, en we zijn daar later over door 
gaan praten. Zo besloten we een pro- 
gramma speciaal voor truckchauffeurs 
te gaan maken. Het gekke van het pro- 
gramma is eigenlijk, dat ik er zelf niet 
veel aan doe, ik presenteer het wel, 
maar de Truckers maken het. Dat 
kwam vooral naar voren in die eerste 
paar uitzendingen. We waren nog een 
beetje aan het zoeken naar de juiste 
vorm, en riepen de mensen echt op om 
te reageren. Toen heb ik ook iets heel 

leuks meegemaakt. Dat was in de vier- 
de of de vijfde uitzending. Ik werd op- 
gebeld door een trucker, die alleen te- 
gen me zei ‘U houdt van auto's, hé?’ 
Daar kon ik toen echt uit opmaken, dat 
we op de juiste golflengte zaten. En zo 

begon het programma Truck te 
groeien. Hans ging na een paar jaar de 

culturele kant op, zodat ik op zoek 
moest naar een nieuwe compagnon. 
Dat is Teunis Versluis geworden. Truck 
wordt nu al bijna zeven jaar uitgezon- 
den. En nog steeds reageert men en- 

thousiast. Dat is toch wel een teken 
dat het een succes is!’ 

Natuurlijk willen we ook wat meer we- 
ten over Wim zelf, al vindt hij, dat daar 
weinig over te vertellen valt. 

‘Ik ben 43 jaar, en gek op auto’s,’ ver- 
telt hij ‘Vooral op vooroorlogse model- 
len. Ik heb thuis zeker 1500 schaalmo- 
dellen staan. Waaronder natuurlijk ook 
vrachtauto's. Aan die oude auto’s van 
voor de oorlog kun je tenminste nog 
zien dat het een âuto is. Daar zitten 
tenminste een paar koplampen op. Die 
zijn nog niet, zoals nu zo vaak het ge- 
val is, zo goed mogelijk weggewerkt. 
Wanneer ik ook een modelletje krijg of 

koop, probeer ik hem zoveel mogelijk 
in de oude staat terug te brengen. 
Soms verbouw ik en verf ik net zo lang, 
tot het een heel andere auto lijkt. Maar 
dan is hij wél origineel.’ 
Wim woont nu 2% jaar in Hilversum. 
Oorspronkelijk komt hij uit Den Haag, 
waar hij is begonnen als leraar. Hij 
heeft vier jaar op een MAVO-school 
onderwezen en twee jaar op een LOM- 
school. Daarna stapte hij het onderwijs 
uit - en de journalistiek in. Hij werkte 
voor verschillende bladen, waaronder 
Hitweek. Toen hij bij de VARA werd 
aangenomen als journalist voor de VA- 

RA-gids kwam hij in het wereldje van 
radio en TV terecht. En dat bevalt hem 
nog steeds uitstekend. 
‘Die tijd, dat ik voor Hitweek schreef, 
die was toch wel helemaal te gek’, zegt 
hij, duidelijk nagenietend. ‘Weet je, 
dat we in die tijd soms gewoon de 
straat op gingen om ons blad aan de 
man te brengen, en dat we daarvoor 
wel eens werden ópgepakt?? Ja, eer- 
lijk! Moet je eens kijken, wat ze tegen- 
woordig allemaal uitdelen op straat. 
Maar ja. Daar was het die speciale tijd 

voor he, de jaren zestig. Wij dachten 
toen, dat alles zou veranderen. Als je 
nu eens kijkt, dan is er maar weinig van 
terecht gekomen. 
Het ziet er naar uit, dat de truckers 
voorlopig niet bang hoeven te zijn ‘hun’ 
programma kwijt te raken. Wim heeft 
er nog steeds plezier in, en zolang de 
truckers nog reageren op zijn pro- 
gramma gaat hij door. Ook over Break- 
Break is hij wel te spreken. ‘Het blad 
ziet er goed uit’ zegt hij, na een kriti- 
sche blik. ‘Met erg veel informatie, ook 
voor de truckers, want daar let hij na- 
tuurlijk het eerst op. Truckers hebben 
een speciaal plekje bij Wim Bloemen- 
daal. Dât is zo klaar als een klontje! 47 



NIEUWS VAN HANDEL 
EN INDUSTRIE 
Luxman Schakelkastjes. 

Niet alle produkten van 
Luxman zijn even bekend als 
hun versterkers, tuners en re- 

corders. Uitermate handig voor 
de audiofiel zijn echter de bei- 
de Luxman schakelkastjes AS4 
en AS5. 
De AS4 is een vier naar één of 
een één naar vier schakelkast. 
Het is hiermee mogelijk om bij- 

voorbeeld vier signaalbronnen 
aan te sluiten op één verster- 
ker, of vier versterkers op één 
signaalbron. 
De keuze vindt plaats door een 
van de drukknoppen in te druk- 
ken. Daarnaast is nog een 
aparte schuifschakelaar aan- 
wezig voor mono-stereo om- 
schakeling. 
De AS5 maakt het mogelijk 
één van de vier aan te sluiten 
luidsprekerparen te selecteren 
op de uitgang van de verster- 

Allgon Draadantenne. 

De Allgon LD 459 ‘Scoobydo' 
is een draadantenne die spe- 
ciaal is bedoeld voor veldwerk. 
Zoals vakanties, vossejachten 
en andere tijdelijke zendevene- 
menten. 

De antenne bestaat uit ca. 5 
meter antennedraad (golf 
antenne), een aanpassings- 
transformator en een coaxka- 
bel voor de aansluiting op de 
zend/ontvanger. 
De antennedraad en coaxka- 
bel zijn op een houder gewik- 
keld die in uw binnenzak past. 
Het einde van de antenne- 
draad kan bijvoorbeeld aan 

ker of vier versterkers aan te 
sluiten op één luidsprekerpaar. 
De keuze van de versterker die 
het luidsprekerpaar moet stu- 
ren vindt net als bij de AS4 
plaats door middel van druk- 
toetsen. De AS5 is voorzien 
van een extra hoofdtelefoon 
uitgang. 
Beide schakelkastjes zijn uiter- 
mate handig bij demonstraties 
in Hifi-winkels of bij vergelij- 
kingstesten. 

Ook voor de Hifi liefhebber die 
méér apparaten wil aansluiten 
dan zijn installatie toelaat, zijn 
ze van groot nut. 

De kastjes kosten f 150,- per 

stuk. 

Inlichtingen: Audioscript BV, 

Postbus 82, 1230 AB Loos- 

drecht. Telefoon: 02158- 
5104. 

een boom worden bevestigd, 
zodat de antennedraad zo ver- 
tikaal mogelijk hangt. 

Op zo'n manier ontstaat een 
rondom stralende antenne. 
Het bruikbare frequentiege- 
bied is 26,5 - 28 MHz, waarbij 
de staande golfverhouding, 
mits de antenne draad niet te- 
gen de takken hangt, kleiner 
dan 2:1 is. 

Het gewicht van deze handige 
antenne is slechts 280 gram. 

Inlichtingen: Handic Benelux 

BV, Postbus 213, 1851 KK 
Heiloo. Tel. 072-337644. 

Select 303 GF Toon Oproepsysteem. 

Slechts een beperkt aantal 
MARC-apparaten heeft een in- 
gebouwd selectief oproepsys- 
teem. De select 303 GF is een 
speciale microfoon met een in- 
gebouwd automatisch drie- 
toons oproepsysteem. De 303 
GF is op vrijwel iedere 
zend/ontvanger aan te sluiten 

waardoor een nieuwe mogelijk- 
heid aan de MARC apparaten 
wordt gegeven. 
Alle elektronica is in de hand- 
zame microfoon ingebouwd, 
zodat geen extra apparaten 
nodig zijn. Het oproep- en co- 
deersysteem zijn gescheiden. 

leder Select 303 GF systeem 
heeft een intern voorgepro- 
grammeerd oproepnummer. 
Onafhankelijk hiervan kan met 
behulp van twee draaischake- 
laars een oproepcode uitge- 
zonden worden van 0 - 99. Zo- 
doende kunnen maar liefst 
honderd deelnemers selectief 
worden opgeroepen. Boor een 
automatische terugmelding 
(de toon van het aangeroepen 

station) kan meteen worden 
vastgesteld of de verbinding 
tot stand is gebracht. 
De oproeptoon wordt bij het 
opgeroepen station niet alleen 
hoorbaar maar ook zichtbaar 
gemaakt op de microfoon mid- 
dels een led. Met de select 
303 GF selectieve oproepmi- 
crofoon kunnen gesloten com- 
municatienetten worden opge- 
zet, met een maximum van 
honderd deelnemers. leder 
station kan dan een willekeurig 
ander station oproepen, mits 
zijn nummer bekend is. 
Inlichtingen: Van Buuren en 
Co, Westzijde 404-408, 1506 
GM Zaandam. Tel. 075- 
164519/167041. 

AEG Telefunken. VHF-UHF ontvanger E 1600 

DARO mennen nnen vw 

Deze universele zoek en moni- 

tor ontvanger van AEG-Tele- 
funken is uiteraard bedoeld 
voor professioneel gebruik, 
maar âls u nog eens de toto 
wint. . 
Het frequentiebereik van de E 
1600 loopt van 20 MHz tot 500 
MHz en is zelfs uit te breiden 
tot 1000 MHz. De ontvanger is 
geschikt voor het ontvangen 
van A1, A2, A3, F3 en pulsge- 
moduleerde signalen. Alle be- 
dieningsdementen zijn op het 
frontpaneel aangebracht. Dit 
frontpaneel kan van de ontvan- 
ger worden verwijderd en als 
een aparte eenheid tot op een 
maximale afstand van 50 me- 

ter worden ingebouwd in be- 

dieningspanelen. 
De E1600 kan ook volledig op 
afstand worden bestuurd via 
een datalink, door een compu- 
ter of terminal. Kenmerkende 
eigenschappen zijn de modu- 
laire opbouw, ruisarme synthe- 
sizer, éénknops frequentieaf- 
stemming, digitale in-outpoor- 
ten voor alle functies en liefst 
zes middenfrequentband- 
breedtes van 7,5 KHz tot 1 

MHz. 
Inlichtingen: AEG Telefunken 
Nederland BV, afdeling hoog- 
frequenttechniken, Aletta Ja- 
cobslaan 7, 1066 BP Amster- 

dam. Tel. 020-5116333. 



NIEUWS VAN HANDEL 
EN INDUSTRIE 
Stabo SM 2100. 

De Stabo SM 2100/NL is een 
van de weinige mobilofoons 
die is uitgerust met een selec- 
tief oproepsysteem. Dat sys- 
teem maakt het mogelijk om 
alleen op te roepen of opge- 
roepen te worden door een an- 
dere zender die ook over zo'n 
selectief oproepsysteem be- 
schikt én de code weet 
waarop u het apparaat heeft 
ingesteld. Doch de SM 2100 
heeft nog veel meer snufjes. 
De kanaalaanduiding zit in de 
microfoon, zodat u zich niet 
steeds in de auto voorover 
hoeft te buigen om te zien op 
welk kanaal u bent ingesteld. 
Op die microfoon zitten, naast 
de zend/ontvang knop nóg 
twee knopjes, waarmee u de 
kanalen kunt kiezen. Even aan- 
tikken van één van die knopjes 
en de SM 2100 gaat een ka- 
naal omhoog of omlaag. Bij 
continue indrukken van een 
van de knopjes worden met 
stapjes van ongeveer een hal- 

ve seconde alle kanalen door- 
lopen. De SM 2100/NL is ook 
voorzien van een scanningmo- 
gelijkheid. Na het indrukken 
van één van de Scantoetsen 
zoekt het apparaat automa- 
tisch alle kanalen af en stopt 
dan bij resp. een bezet of een 

vrij kanaal. Naast als dit moois 
heeft de SM 2100/NL ook nog 
een ‘roger'piep. Deze zorgt er- 
voor dat de zender een kort 
pieptoontje uitzendt als u over 
gaat op ontvangen. 

Signaalsterkte indicatie vindt 
plaats d.m.v. 5 leds, maar men 
kan ook de Stabo combibox 
aansluiten. De combibox is 
voorzien van een normale, ver- 
lichte S-meter (Vossejachten!) 
en spraakluidspreker. De 
SM 2100 heeft een 3-traps 
zender met vijfhonderd mW 

zendvermogen. Frequentie-op- 
wekking vind plaats d.m.v. een 
pll synthesizer. De ontvanger is 
een dubbelsuper met een ge- 
voeligheid van 0,3 MuV voor 10 

db s/n + n verhouding. De SM 
2100 is zodanig ontworpen dat 
bij botsingen de mobilofoon zo 
min mogelijk gevaar voor de in- 
zittenden kan opleveren. Ver- 
zonken rubber knoppen, 
rubber voorkant en zij-aanslui- 
ting voor de microfoon zijn dui- 
delijk het bewijs dat de SM 
2100/NL is ontworpen volgens 
de laatste veiligheidsinzichten. 

Adviesprijs: f 889, — incl. BTW. 

Inlichtingen: MARC '80, Sluis- 
polderweg 11, 1505 HJ Zaan- 

dam. 

Telefoon: 075-123348. 

Multitech MS 211 
a 

MODEL MS 211 

WECGAIN RF GAIN VOLUME — SOUELCH 

G5) EJ & # & 

®, OEF MutiTech 

De Multitech MS 211 is een 
mobielset met vele mogelijkhe- 
den. Het apparaat is uiteraard 
voorzien van de 22 MARC FM 
kanalen die ingesteld kunnen 
worden door een tweerichting 
draaischakelaar. Naast de vo- 
lumeregeling heeft het appa- 

raat een draairegelaar voor de 
microfoongevoeligheid, zodat 
bij sterk omgevingslawaai de 
gevoeligheid wat verminderd 
kan worden. 
Daarnaast heeft de MS 211 
een RF gain regeling, waarmee 
de gevoeligheid van de ontvan- 
ger aangepast kan worden aan 
de werkomstandigheden. 
Uiteraard ontbreekt ook een 
squelch-regeling niet. 
Verder heeft de MS 211 tui- 
melschakelaars voor interne- 
externe luidspreker, toonhoog- 
teregeling in drie standen en 
een drie standen Delta-tune. 
Hiermee kan de ontvangeraf- 
stelling iets verschoven wor- 

Vooral voor watersporters zijn 
de typen MB 27T en MB 27D 

interessant omdat ze speciaal 
bedoeld zijn voor montage op 

boten. 
De MB 277 is een center 
loaded antenne die een me- 
chanische lengte heeft van 

2,54 meter, maar werkt als een 
half-golflengte antenne. 
In de voet is een hoogfrequent 
transformator opgenomen, die 

de hoge stralingsweerstand 
van de antenne aanpast op de 

50 ohm coaxkabel. Door deze 
constructie zijn radialen of eer 

extra metaien vlak niet nodig. 
Een speciale klem maakt het 
mogelijk de antenne bijvoor 
geeld op de mast van zeilbo- 

ten te monteren. Afsteiling op 

minimaie SWR ss erg eenvou: 

den. Een schakelaar maakt het 
mogelijk de MS 211 als public 
adres omroepsysteem te ge- 

bruiken. Een bijzonderheid is 
de kanaal 9 schakelaar. Zoals 
bekend is kanaal 9 het nood- 
kanaal en met deze schakelaar 

kunt u de MS 211 onmiddelijk 
van elk willekeurig kanaal laten 
overspringen op kanaal 9. De 
mobielset wordt compleet ge- 
leverd met microfoon met spi- 
raalsnoer, voedingskabel en 
montagebeugel. Het apparaat 

heeft naast de aansluitingen 
voor voeding en antenne ook 
een aansluiting voor externe 
luidspreker. 
Een bijzonderheid is, dat deze 
set ook gebruikt kan worden in 
auto's met de + pool van de 
accu aan het chassis. 

Inlichtingen: Electronic’s Ne- 
derland BV Tijnmuiden 15/ 
17/19 1046 AK Amsterdam. 
Tel. 020-139960. 

HMP Bootantennes. 

dig gemaakt door een speciale 
klemfitting waarin het topstuk 
op en neer geschoven kan 
worden. 
De ‘versterking’ wordt door 
HMP opgegeven als OdB, ech- 
ter zonder referentie. 
De MB 27D is een uitermate 
stevig gefabriceerde antenne 
met een mechanische lengte 
van 4,9 meter. Deze half golf- 
lengte antenne is gefabriceerd 
van gewapend glasvezel. Hie 
door kan hij wel een stootje 
hebben. De hoogfrequent 
transformator die de hoge 
stralingweerstand van de '/ 
golf antenne aanpast op de 50 
ohm coaxkabel, is in de beves 
tigingsvoet gemonteerd. De 
MB 27D is speciaal bedoeid 

voor de montage op houten: 
en polyesterboten omdat he: 

hoogohmige golftype het 

kan stellen zonder extra tegen- 

capaciteit. 
De MB 27D is dermate nauw- 
keùrig gefabriceerd, dat atre- 
geling niet noodzakelijk is mits 
de antenne vrijstaat. De SWR 

blijft in dat geval kleiner dan 
1:1.4. Ook van deze antenrie 

| geeft HMP een ‘versterking! 
van OdB. zonder referentie. 

Intichtingen Ton Ahiers Eiec- 
‚ tronica. Aaismeerderdijk 449 

‚ 1436 3H Rijsenhout. Te: 

| 02977-22553. 49 
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Funk-+elekbronik ( va 
KR. 

ALPINA-FUNK-ELEKTRONIK — Markt 19, 5102 Würselen 

W-Duitsland 
Telefoon 02405/Q 21314 - Telex 08329556 alfu-d _ 

Filiaal ALPINA-FUNK-ELEKTRONIK — Aachenerstr 3 — 5132 Ubach-Palenberg 

Bij de Alpina - groothandel is het eindelijk zo ver: 
magazijn: Helleter Feldchen 64, Würselen 

Distributeur (west) voor Sirtel antennes — voor het gehele firestick® programma — en 

voor het Maderprogramma. 
Alleen vertegenwoordiger voor de nieuwe silver antennes 

HANDIC vertegenwoordiger 

TURNER vertegenwoordiger 

Het grootste groothandels-Afhaal-en verzendcentrum in 
Europa heeft zijn poorten geopend 

erwten, 

hold 

Gedeelte verkoopruimte Markt 19 inkoopparadijs voor particu- Gedeelte van het groothandels magazijn op Helleter Feldchen 64 

lieren Alles voor wederverkopers 

HOBBY ELECTRONICA VOOR IEDEREEN 

Bij ons vindt de CB handelaar, de radio- en televisie vakhandel en electronica onderdelen handel op 
1000 m? oppervlakte meer dan 4500 artikelen voor CB-zendamateurs, professionele zendinstallaties 

en electronica. Alleen voor 27 MHz hobby zenden zijn al meer dan 240 typen zend/ontvangers en 

300 soorten antennes op voorraad! 
Bent U wederverkoper en geïnteresseerd? Vraag dan nu onze groothandels catalogus met duizen- 

den artikelen tegen bodemprijzen aan, door de infobon en een copie van de inschrijving van Kamer 

van Koophandel aan ons op te sturen. 
Beter natuurlijk is het ons te bezoeken: Würselen ligt slechts 3 km over de grens bij Kerkrade. 
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Alleen vertegenwoordiging voor de 
‚‚Zilver” antennes 

de nieuwe antennes van topkwaliteit 

Zilverster: Nieuwe Y golf stations antenne met extra korte (30 cm) 

gebogen radialen, 5 dB versterking 

Zilverstreep: Nieuwe % golf stations antenne, zonder radialen 4,5 dB 

versterking 

Zilvervogel: De absolute top onder stations anterines, 5/8 golf lengte, 

6,80 meter lang, 7 dB versterking vervaardigd uit een speciale Alumi- 

nium legering, de ideale DX antenne 

Zilverset: Nieuwe, 3 voudige antenne set, bestaande uit 3 mobiel an- 

tennes resp. 0,7 - 1,3 en 2 meter lang in één verpakking, uitermate gun- 

stige prijs 

sturen aan: 

Alpina Funk Markt 19, 5102 Würselen 

INFO - BON 

) Ik ben al klant 

0) Ik ben particulier 

0 Ik ben wederverkoper (inschr. kvk is bijge- 

voegd) 

Nederland 

(Naam en adres duidelijk invullen) 



OHOP SERVICE FUNK SHOP SERVICE FUNK SHOP SERVICE FUNK SHOP SERVICE FUNK SHOP SERVICE FU 

ORX - CB aan alle CB-amateurs 
en die het zullen worden! 

Wij maken geen grote woorden, wij laten prijzen spreken. 

Bij voorbeeld: Gespecialiseerd op CB materiaal. 
G.P. Basisantenne vanaf f 53, — 
S.W.R. Meters vanaf £ 29. Ook 1000 verschillende CB artikelen in stock. 

D.V.-27 vanaf f 25, — Alle soorten communicatie apparatuur leverbaar. 

Voedingen 3/5 A vanaf f 63, — ap 
5/7.5 A nt oan vraagt wederverkoop prijslijsten aan. 

Magneetvoetantennes vanaf f 35, — Eigen service. 
Tafelmicrofone vanaf f 86, — Groot en kleinhandel. Import-Export 

Funk Shop Service Gebroeders Steffens. 
2300 Turnhout Luik 4700 Eupen 

Paterstraat 164 Quai Osborn 11 Haastraat 31 
Tel. 14/421914 Tel. 41/431736 Tel. 87/554983 

BELGIË 

FUNK SHOP SERVICE FUNK SHOP SERVICE FUNK SHOP SERVICE FUNK DV ANNA ANIAHIS dOHS INN AIIAHAS JOHS ANNA INIAHAS JOHS HN FUNK SHOP SERVICE FUNK SHOP SERVICE FUNK SHOP SERVICE FUNK SHOP SERVICE FUNK SHO 

KRISTALLE 
| Fabrikant en Importeur 

van Kwartskristallen 
toepassing in scanners, mobilofoons, marifoons, 

microprocessors, industrie en amateur- 

apparatuur 

kristallen 
stockvoorraad 
100.000 stuks 

Offerte voor elk aantal 
op aanvraag. 

a’ EE 

uE U 

8251 KS Dronten 
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EE U EE ET EN 

WD PLMN Pioniersweg 19 Telefoon 03210-2484 
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de drukkers uit Dronten 

10 x 14 em, tweezijdig 

Spoedopdrachten 

binnen 48 uur mogelijk. 

klove bv. 
Stevinstraat 16, Industrieterrein Zandhorst 
1704 RN Heerhugowaard 
Tel. 02207-17991 - Telex 57503 klve nl 

Wij hebben een nieuwe vestiging 
in Aarschot - Belgie 

Klove p.v.b.a. 
Schaluin 16 3220 Aarschot tel. 016-569516 

alle 27mc-ers STAANDE BĲ voor LUISTERRIJKE OSL KAARTEN... gedrukt op stevig, gekleurd karton, als briefkaart te versturen! ! CQ 14,CQ 14 … per 100 meer per 1000 meer 100 stuks 1000 stuks 
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S022A Duurzaam, Digitaal, Veelzijdig 

wd 

Sn 
pee neen Ne : 

B we 

Is Uw Multimeter: 
|.) Duurzaam: 
Een bewezen levensduur (MTBF) van 
meer dan 100.000 uur, hetgeen 
overeenkomt met ca. 35 jaar bij een 
gebruik van 8 uur per dag. 

2.) Digitaal: 
Geen verwarrende schalen. U kunt de 
gemeten waarde direkt aflezen op de 
grote duidelijke “display”. 

3.) Veelzijdig: 
6 Funkties, 24 bereiken en een hele 
reeks accessoires zijn verkrijgbaar. 

Zo niet, neem dan Uw eerstvolgende 
DMM van FLUKE, NUMMER 1 in 
Digitale Multimeters en nog steeds 
MARKTLEIDER. 

Fluke (Nederland) B.V. 
Zonnebaan 39 3606 CH 

Postbus 225, 3600 AE Maarssen 

Telefoon: 030-4365114. Telex: 47128 

Deze drie instrumenten vormen een eenheid voor het 
meten van harmonische vervorming. Afzonderlijk kunt 
U de generator en de mV-meter voor diverse laagfre- 
quent metingen toepassen zoals metingen aan verster- 
kers, mengpanelen, regeltafels, PA apparatuur etc. 

De laagfrequent generator verschaft U een wisselspan- 
ning met een continu instelbare frequentie tussen de 
13 Hz en 30 kHz en een zeer lage harmonische vervor- 
ming (bij 1 kHz zelfs 0,04 %). Naar keuze is een sinus - 
dan wel een blokgolf aan de regelbare uitgang beschik- 
baar. Een tegengestelde RIAA correctie maakt het con- 
troleren van pick-up voorversterkers zeer eenvoudig. 

Het middelste meetinstrument laat één frequentie niet 
door terwijl allerlei andere wél worden doorgelaten. 
Deze distorsie meetbrug kan alleen in samenwerking 
met een laagfrequent generator (met een lage eigen 
vervorming) ên een mV-meter worden gebruikt. 

Dealerlijst op aanvraag verkrijgbaar. 

Het laatste instrument meet kleine wisselspanningen 
van 1 mV tot 20 V volle schaal over een frequentiege- 

bied van 20 Hz - 20 kHz terwijl de uitlezing regelbaar is 
van RMS tot Peak /Peak waarden. Ook kan een (on-) 
gevoelige oscilloscoop op een versterkte mV-meter uit- 
gang worden aangesloten om golfvormen te kunnen 
beoordelen. 

Alle drie bezitten ze een eigen batterij-voeding. U kunt 
ze dan ook overal neerzetten of er zelf voor gaan zitten 
meten ... Loopt U er ook gerust mee weg . . . een bat- 
terij-voeding bewijst dan wederom zijn onschatbare 
waarde! 

Uitgebreide technische documentatie verschaffen wij U gaarne: 

Audioscript B.V. nieuw Loosdrechtsedijk 107 
Postbus 82 1230 AB Loosdrecht tel. 02158 - 5104* 



Bestelcode 

590101 

Skyline SM-2008 
Technische specificaties: 
Algemeen: 
Stroomvoorziening: 15.2 V gelijkstroom. 
Frequentiestabiliteit: ong. 1.5 KHz. 
Temperatuurgebied: —10°C tot +55°C. 
Frequentie-opwekking: PLL-synthesizer. 
Werksysteem: F3 

Ontvanger: 
Gevoeligheid bij 
20 dB S/N: 0.5 mV. 
Squelch-drempel: 02 mV. 
Max. squelch-drempel: 3 mV. 

Kanaalseparatie: 60 dB. 
Spiegelonderdrukking: 55dB. 
Onderdrukking naast- 
liggend kanaal: 45 dB. 
Audiovermogen bij 
10% THO 8 Ohm: 2 W 
Zender: 

RF bij 13,2 V DC: 500 mW 
Uitgestraalde stoor- 
frequenties: 81 dB. 
Frequentiezwaai bij 
1250 Hz 20 mV audio: ong. 1.5 KHz. 

Skyline SM-2009 

zend- en 

Bestelcode 

591002 

Mytdre : 

AOB 

Technische specificaties 
Algemeen: 

Stroomvoorziening: 13.2 V gelijkstroom. 
Frequentiestabiliteit: ong. 1,5 KHz. 
Temperatuurgebied: —-10°C tot +55°C. 
Frequentie-opwekking: PLlL-synthesizer. 
Werksysteem: 
Ontvanger: 

Gevoeligheid bij 
20 dB S/N: 

F5. 

0,5 mV. 

Squelch-drempel: 0.2 mV. 

Max. squelch-drempel: 3 mV. 

Kanaalseparatie: 60 dB. 
Spiegelonderdrukking: S55dB. 
Onderdrukking naast- 
liggend kanaal: 45 dB. 
Audiovermogen bij 
10% THO 8 Ohm: 

Zender: 

RF vermogen bij 
13,2 V DC: 

2W 

500 mW. 

Uitgestraalde stoor- 
frequenties: 81 dB. 
Frequentiezwaai bij 
1250 Hz 20 mV audio: ong. 1.5 KHz. 

senforscanner 081 
Deze scanner heeft 8 kanalen welke instelbaar zijn in lage of midden- 
band d.m.v. wipschakelaars in de scanner 

Scanner zoekt automatisch de band af‚ doch is indien gewenst, in te 
stellen op een vaste frequentie. 

Scanner werkt d.m.v. kristallen. 

Voeding 15,8 V DC is daarom zeer geschikt voor mobiel gebruik. 

Wordt geleverd met aansluitsnoer, antenne en ophangbeugel. 

Bestelcode 593001 

Technische gegevens 
Algemeen: 
Semiconductors: 4 IC's, 19 transistors, 8 LED en 

32 diodes. 
Antenne impedantie: 50 Ohm. 

Luidspreker: Ingebouwd, dynamisch, 8 Ohm 

Audio output: 0,35 W voor ingeb. luidspreker 

Voeding: 12-15 Volt, l Amp. gelijkstroom. 
118 x 45 x 165 rm 

Afmetingen: Ophangbeugel met 2 bev. schroeven, 

Accessoires: aansluitkabel en antenne. 

Ontvangstsysteem: Kristal gestuurd, 2 banden, 

8 kanalen. 

Senforscanner 161 
Uitgebreider da.n de 081. Kanalen zijn afleesbaar d.m.v 
duidelijke LED display. D.m.v. schakelaars aan de voor 

zijde zijn de 8+8 kanalen in te stellen op de lage en/of de 

middenband (dus totaal 16 kanalen). 

Senfor Computer 
Scanner type 2000 
Dank zij de NASA ruimtevluchten is het nu mogelijk het einde van 

de scannertechniek op de markt te brengen. Geen kristallen, geen 
kaartjes maar de “chip” bepaalt hier wat u wilt ontvangen. 

D.m.v. een toetsenbord ponst u een frequentie in en slaat dit op 

in het geheugen. 16 verschillende frequenties zijn in het geheugen 

op te slaan. Een druk op de scan A knop en alle 16 kanalen worden 
afgezocht, mogelijk is ook om bepaalde kanalen de voorkeur te 
geven d.m.v. Scan B toets. 

Bijzonder is bovendien aan deze scanner dat het kanaalraster 

slechts 5 KHz is wat vooral belangrijk is in de hoge banden. 

Een instelbaar delay, ingebouwde klok “seek” toets zijn nog 
extra's welke deze scanner tot een topmodel maken. 

Compleet met aansluitsnoer, 12 V adaptor en antenne en natuurlijk 

de onmisbare Nederlandse gebruiksaan wijzing. 

Bestelcode 
593004 

Frequenties: 

Tussenfrequenties 

Filters: 

Gevoeligheid: 

Selectiviteit: 

Signaal/ruisverhouding: 

Squelch gevoeligheid: 
Kristal type: 

Scankanalen: 

VHF laag 83 + 3 MHz. 

VHF hoog 157 + 4 MHz. IF. 

1. 10,7 MHz. 2. 455 KHz. IF 

Kristaltype voor 10,7 MHz. IF 

Keramisch filter voor 455 KHz. IF 

VHF laag 1 uV bij 83 MHz. 

VHF hoog l uV bij 157 MHz. 

—-6 dB + 13,5 KHz,- 50 dB + 20 KHz 

50 dB (100 uV, 5 KHz, div. bij 1 KHz). 

minder dan 1,0 uV drempel. 

HC 25/u. 

8 kanalen met indicatie 
lampjes (LED's). 

16 kanalen per sec. 

2 seconden 

Bestelcode 

593002 

16 Kanalen. 

ontvangst-frequenties digitale uitlezing 

65.000- 69.800 MHz 30.000- 34.800 
70.200- 88.995 MHz 35.200- 53.995 

140.000-179.995 MHz 140.000-179.995 
410.000-5 

Scan (aftast) snelheid: 

Zoeksnelheid: 

Delay (vertraging) 
instelling: 
Uitgangsvermogen: 
Impedantie extra LS: 
Antenne-impedantie: 
Externe 

(wordt meegeleverd): 

15.995 MHz 410.000-5135.995 

Snel: 8 kanalen per seconde. 

Langzaam: 4 kanalen per 
seconde. 
Snel: 10 kanalen per seconde. 

Langzaam: 5 kanalen per 
seconde. 

Traploos van O tot 4 seconden. 

3 Watt. 

4-B Ohm. 
50-75 Ohm. 

220-250 V wisselstroom, 
12-16 V gelijkstroom (d.m.v. 
aansluitplug kan de scanner 

worden aangesloten aan de 
auto-accu) 

+ 20 seconden per maand 

0,5 uV. 

ptt 
marc 

Skyline SM-2010 
Technische specificaties: 
Algemeen: 
Stroomvoorziening: 
Frequentiestabiliteit: 
Temperatuurgebied: 
Frequentie-opwekking: 
Werksysteem: 

Ontvanger: 

Gevoeligheid bij 
20 dB S/N: 
Squelch-drempel: 

Max. squelch-drempel: 

Kanaalseparatie: 
Spiegelonderdrukking: 
Onderdrukking naast- 
liggend kanaal: 
Audiovermogen bij 
10% THO 8 Ohm: 
Zender: 

RF vermogen bij 
13,2 V AC: 
Uitgestraalde stoor- 
frequenties: 
Frequentiezwaai bij 
1250 Hz 20 mV audio: 

220 Volt. 

ong. 1,5 KHz. 
—10°C tot +55°C. 

PLL-synthesizer. 

F5. 

0.5 mV. 

0.2 mV. 

3 mV. 

60 dB. 

55 dB. 

45 dB. 

2 W. 

500 mW. 

81 dB. 

ong. 1,5 KHz. 

Senfor Optiscan 
Bij de Senfor Optiscan zijn geen kristallen meer nodig 

De frequenties worden ingesteld d.m.v. kodekaarten 

Op elk van deze kaarten zijn 10 kanalen in te stellen. 
Op deze kaartjes zijn 10 rijen van elk 15 zeer kleine 

stickers geplaatst, deze worden (gedeeltelijk) verwijderd 

en zo ontstaat op elke rij van 15 een bepaalde kode 

Op een kaartje is het bovendien mogelijk om lage, midden 

en hoge band door elkaar te programmeren 

Bijgeleverd wordt uiteraard een codeboek waarin 

plm. 16.000 verschillende frequenties staan vermeld 

Dit apparaat werkt op 15,8 V DC en 220 V AC, de snoeren 

alsmede 2 antennes en ophangbeugel worden bijgeleverd 

Trafo 13,8 V spec. voor deze scanner kan los worden 
bijgeleverd. Ook is voor de Optiscan 10 mtr. verleng 

antennekabel leverbaar 

Technische gegev 
Frequentiebereik: 

Max. per nend 
d: 

Squelch-gevoeligheid: 

ENNE 

Bestelcode 599790 

Lage band VHF... 30-50 MHz 
Middenband 
VHF... 68-88 MHz. 

UHF... 150-170 MHz 

Hoge band 

UHF... 450-470 MHz. 
LF, VHF, UHF... 20 MHz. 
0,5 microvolt bij 12 dB SIN AD. 

0,3 microvolt. 

— 5 dB bij 25 KHz. 
+ 7 KHz. 

3 Watt, 5 Ohm met minder dan 
10% vervorrning. 
220 Volt 128-14 Volt. 

Verlengkabel is los leverbaar. 

amfo > Le ge en NAA 

@eeTronmiesS … 
HOOGSTRAAT 29: 3011 PE ROTTERDAM : TEL. 010 - 11 40 60* - tst 193 

010 - 14 90 27 

53 



== 
ij | | | | | | | | | | | | 

m 

NU OPDE 
(MARO) MARK 

handic Marc CeeBee, apparatuur voor Stuur nù de ingevulde bon in en u ontvangt 
rechtstreekse radio-kommunikatie per omgaande meer informatie over handic i 

$ 

5 

van mens tot mens. ‘Marc CeeBee,. 
Apparatuur van handic, - en nd os nn 

een onbetwiste CeeBee specialist! Ik wil graag meer informatie ontvangen over h 

Elke Nederlander van 14 jaar en ouder mag handic Marc CeeBee apparatuur. 
tegenwoordig gebruik maken van de NAAM. …aasanssrrcenssnarnaneserssssaosseorananaraarrsertaseerienndennen 
mogelijkheid om radiogesprekken te voeren | 
via 22 kanalen in de 27 Mhz-band. ALD ene B 

Dat betekent: gemak en avontuur onder postkode: … DIAAtS sees 
handbereik! 

Stuur deze bon naar: 
ì handic Benelux BV. 

ot B Westerweg 198 
onderweg zijn. U praat met iedereen KEREN 1852 AP Heiloo. Postbus 213 
(ook op waterwegen) die over Marc | | 1851 KK Heiloo. 
CeeBee apparatuur beschikten _ ú Telex: 5/065 
binnen zendbereik is. Avontuur en Telefoon: 0/2-337644. 
gemak onder handbereik: met 
CeeBee apparatuur van handic, 
internationaal erkent als een 
onbetwiste CeeBee ï 
specialist! 

Met handic Marc CeeBee kunt u gesprekken 
voeren met familieleden, vrienden en 

kr Ser eV gr er er 

Ce a Gebr er ber 

nennen entered entenrtensdertenetendentententenhesheshen 
JW IJ JJ PRO ES, 

ennn , rent END A 1 AE HS RD, 

=> - ZEE En Jit | f | JAI IN 
EN oan he ° | T ' nn | 9 

7 Kn | bend | f j had \ Pp SII Ju IJ 
Er 6 5’ “ ke rp ° ’ | : S OKI Jr) AJ 

' „ Pd nd Dd = 5 % 
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CB-MASTERS, 
\ °/ on e, 

VERSE SS NEUE 

Bent u als zend-amateur 
uiterst kritisch”? 

Dan passen wij met 
het CB-master 
programma 
perfekt bij u. 

Een kompleet, internationaal 
erkend programma voor een 
optimaal resultaat. 
De vakhandelaar heeft t. Als die 
niet in uw buurt is, bel dan 
Van Buuren. Daar ligt een 
komplete catalogus voor u klaar. 

VAN BU UREN ZVANDAM 
tzijde 404-408 - Telefoon (075) 16 451 
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The best darntop-loaded CB 
antenna your money can buy! 

* 
PN 

Just like the serious CBers, amateurs demand 
Hy-Gain, and 1,000,000 hams can tbe wrong! 

="& Hand-crafted antennas, built with pride and 
se precision by skilled craftsmen with 25 years 

experience. 

ak Every Super Stix antenna is inspected for 
100% guality control, including SWR check. 

* Because we use the finest materials available, 
he we guarantee these Stix against failure. Any 

failure. Thats how confident we are! e | 
We don’t recommend it, but 
even bent a full 360° it will 
not break. 

Why Super Stix Perform Better A er 
Super Stix are more than 5/8 wave electrically. This \N SA 
allows more than 80% of the signal to radiate from \ nf 7 , 
the most efficient portion of the antenna—the top. | A, 

Super Stix 
MOST EFFICIENT 

ad Een nn mm ij 
{ 0 matt ask | k) } ij { 4 
Ì j TEAR ij Ì Û 

8 { De | ĳ { j Ì 

AANEE ve tt Bf: ES 4 U CE ba Ì 

LEAST EFFICIENT 

Hoogstraat 90 

5615 Eindhoven 

040/44 18 34 

Messa Electronics B.V. J. van de Water 

Postbus 35 Van Peltlaan 121 

Drunen 6533 Nijmwegen 

04163/3831 080/55 4182 

Bombeeck Universum Antennen B.V. 
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100% tuneable coil 
allows a PERFECT 
1 to 1 SWR MATCH. 

Double thick tip 

antenna-damaging, 
power-robbing. 
highway flutter! 

852B B52W 852R  853B 853W 853 

4 4 4 >. 5: 5 40.000 1bs. of 
pressure, plus 
space age epoxy, 
join the antenna 
and base to form 
an indestructable 
union. 

IE 

protection. = 
E Precise, logarithmic 
== winding assures 
En fully balanced gain 
En of at least 3dB. 

= Pure, 14 gauge 
s copper wire, 
Ss coated with virgin 

Pure PVC-Polyvinyl = enamel for triple 
chloride jacket- En environmental 
prevents nn protection. 

abrasions, = 
checkering or == U 

= p to 1000 watts 
blistering. Ee power handling 

== capacity without 
== antenna damage. 

Mil spec. 3/8. Le 
core is hand- 5 
picked for = 
straightness. ze 
60/40 fiberglass/ zn: 
resin mixture = 8 oe 
produces the best = EL ® ENA 
possible rigidity, 55 CC ae) ee CC 
eliminating == 

1 

Ferrule is 
quality 
brass, with 
heavy 
duty 
TRIPLE 
chrome 
plating. 

35 ACRE GOVERNMENT 
APPROVED 

ANTENNA TEST RANGE 3/3 inch- 24 

abra Wa No other antenna manufacturer has 
be mm test range or antenna engineering lab 
oi equipment to match Hy-Gain's Lincoln, 
fully ma Nebraska facilities. Some of the most 
adjustable ak 
cin Hek sophisticated military, industrial, 

marine, amateur, CB and land mobile 
antennas in the world are developed 
and tested here. 
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Lijst van type goedgekeurde zendinrichtingen 

vallend onder de 

Machtigingsregeling Algemene Radiocommu- 

nicatie (MARC) Uitgave: 28 april 1980 

ALPHA ELECTRONICS 
Atron CB 307 
Atron CB 507 
Beta CB 307 

AMROH 
CB 007 
CB 707 De Luxe 
CB 708 Station 

AUDIO SONIC 
MS 201 
MS 202 

CUNA 
CFM 2240 
CFM 2250 

ELEC 
TX 22 

FISSER BENELUX 
Major 2000 
Major 3000 
Major 4000 

HANDIC 
Handic 66 F 
Handic 66 FS 

KAISER 
KA 9022 FM 

KOBISHI 
Hycom CB-2000 
Hycom CB-3000 
Hycom CB-4000 
Hycom CB-500 BS 

LOGIC CONTROL ELECTRONICS 
LCE 2000 

Tk. Grote Wereld ontv. uit boot 

f 100, — tkgvr. 2 montv. T. Dekkers, 

Pr. Margrietstraat 9 
01748-3569 
2691 VW 's GRAVENZANDE. 
Postbus 192, 2690 AD. 

te koop KENWOOD R 300 receiver. 

1 jaar oud. pr. f 400, — 

G. Donselaar, 

Witte de Withlaan, 

3931 XC WOUDENBERG. 

Tel. 03498-1227. 

Wie helpt mij aan: Sommerkamp 

FL 2100? 
H.M.H. Stikkelorum, Cypresstraat 43 

2565 LT, DEN HAAG. Tel. 070- 

604654. Postbus 65709-Code: 2506 

EA. 

QSL-kaarten ruilen? 

Stuur kaart aan Gibbon, DF senseti- 
vity, Postbus 522, 2280 AM RIJS- 
WIJK. Ik stuur dezelfde dag een kaart 
retour. 

Mobiel 
Vaste post 
Mobiel 

Mobiel 
Mobiel 
Vaste post 

Mobiel 

Mobiel 

Mobiel 
Vaste post 

Mobiel 

Mobiel 
Mobiel 
Vaste post 

Handgedragen 
Handgedragen 

Mobiel 

Mobiel 
Mobiel 
Mobiel 
Vaste post 

Mobiel 

MIDLAND 
77 FM-005 

MULTI TECH 
MS 211 

PHILIPS 
22 AP 369/14 
22 AP 399/14 

PRESIDENT 
KP 44 
KP 77 

REALISTIC 
TRC 620 FM 
TRC 720 FM 

ROBERTS 
CB 1 

SCOOPER 
FC 22 

SENFOR 
Skyline SM 2008 
Skyline SM 2009 
Skyline SM 2010 

STABO 
XF 2200 
XM 2200 
SM 1100/NL 
SM 2100/NL 
SH 6100/NL 
Beta NL 

TANDY 
TRC 613 

WIPE 
5050 
5060 

BREAKERTJES 

27 MC-ers, laat door ons uw zend- 
antenne plaatsen.Erkend antenne- 
bureau Ariane, 

Forellendaal 740, Den Haag. 

Tel. 0070-236381. 

CB-station Bravo Sierra verzamelt 

QSL-kaarten. Stuur uw kaart en u 
ontvangt er van mij één terug. 
Noorderdiep 588 7876 EG 
VALTHERMOND (Dr). 

Radio Nightbird en radio ucalipta 
willen graag QSL-kaarten ruilen 

met andere QSL-swapclubs. Uit- 
vaarderstraat 23 

5900 BN VENLO. 

BREAKERTJES 

Mobiel 

Mobiel 

Mobiel 

Mobiel 
Vaste post 

Mobiel 
Vaste post 

Mobiel 

Mobiel 

Mobiel 
Mobiel 
Vaste post 

Vaste post 
Mobiel 
Mobiel 
Mobiel 
Handgedragen 
Handgedragen 

Mobiel 

Mobiel 

Mobiel 

Tk gevr: (Comp.) scanner, AM bak 
+ SSB of 22 kan. FM. 
R. Esmeijer, New. Maanderbuurt 510 
6717 AW Ede. Postbus 546. 

27 MC-ers: opgelet! de Stichting 
Medio communicatie gaat een 
adressenboek van alle 27 MC-ers 
samenstellen. Voor f 10, — 
vermelden wij uw adres, evt. 
postbusnummer, hobby's enz. en 
de tijd waarop u Stand-by bent. 
St. Mediacommunicatie, postbus 

53121, 1007 RC Amsterdam. Post- 
giro 4065700, Bankrek. 
63.44.95.216. Na ontvangst van uw 
betaling ontvangt u een formulier 
waarop u invult wat u in het boek 

vermeld wilt zien. 

Wie wil QSL-kaarten ruilen voor 
mijn Breakers Cafe CB Station 
Disco Elvis, Tegelseweg 193 5912 

BE, VENLO. Tel. 077-12613. 



Verreweg de 
meest uit-stekende \ 

_CB/ Marc antenne 

1) ZERE 

…_… Model M 2000 e 60” lange uitgebalanceerde spriet @ 
© „LEVERLOCK”-systeem, dus eenvoudig te verwijderen ° 

__@ Slagvast kunststof huis | 
e 5jaar GARANTIE 

Electronic Products b.v. # 
| TECHNISCHE IM-EXPORT HANDELMIJ 0 

VOOR ELEKTR. PRODUKTEN 
rt 

TEVENS IMPORTEUR VAN: Channel Master 

A/S Big Momma MR 510 A/S vensterantenne 
AS verborgen antenne MS 264 

Tat DT en 

/ 4 4 
Sá 

… EN 
ie ‚® 

Levering uitsluitend via en detailhandel, afhankelijk van bevoorrading. 
N ° n _ n ih . 

‚… « “a ee n _ . Ves” _ k v _ p 



Een goed begin 
is het halve werk van HMP! 

1/ Deze antenne staat bekend als routinier op het gebied van 
GPA 24 2 CB en is derhalve de juiste keus voor de beginnende zend. 
amateur. Probleemloze afstelling en montage, zelfs voor IEP GEEPIONRESAG 0 
diegenen, die zich in deze materie nooit hadden verdiept. 
Stijlvolle en ruimtebesparende antenne zonder technische 

concessies en geen uitstekende radialen. 
Voor de techniek: Lengte: 5,5 mtr. SWR 1:2 (beter dan) 

Materiaal: behandeld aluminium, Mastmontage tot max. 
40 mm. of op balkon te monteren 
PTT marc goedgekeurd. 100% Deens vakmanschap. 
Opmerking: Aktuele adviesprijs helaas QQ 

TON AHLERS ELEKTRONIKA 
Aalsmeerderdijk 349, 1436 BH Rijsenhout - 
Holland, telefoon 02977-2 8611 (4 lijnen), 
telex 15181 tonel nl. (vlak bij Airport 
Schiphol). Verkoopadres Zuid-Nederland: 
v. Heinsberglaan 37, 6301 VH Valkenburg (L) 
telefoon 04406 -1 36 66. 


